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 الفصــــــــــل األّول
 
 

(1) 
 

قاؿ لي بعض الناس في مدينتنا"إيمموروج": إف ىذه القصة شائنة ومخجمة 
نيا يجب أف تدفف في دياجير الظممة األبدية.  جدًا، وا 

نيا يجب أف تظؿ طي الكتماف  وقاؿ آخروف: إنيا مصدر لمدموع واألحزاف، وا 
 لكي ال نذرؼ الدموع مرة ثانية.

سألتيـ: كيؼ لنا أف نغطي الحفر في فناء منزلنا بأوراؽ العشب، معمميف 
لحفر اآلف؛ فإف أطفالنا يستطيعوف ألنفسنا أنو بسبب عدـ قدرة عيوننا عمى رؤية ا

 أف يتبختروا في فناء المنزؿ كما يشاؤوف.
سعيد ىو اإلنساف الذي يستطيع تمييز المطبات في طريقو، ألنو يستطيع 

 بذلؾ تجنبيا.
سعيد ىو المسافر الذي يستطيع رؤية جذوع األشجار في طريقو، ألف بمقدوره 

 عثر في مسيره.أف يقمعيا أو يمشي حوليا بحيث ال تجعمو يت
إف الشيطاف الذي يْؤثر أف يقودنا إلى داخؿ عمى القمب وصمـ العقؿ، يجب 
أف ُيصمب، كما يجب أف نعنى بأف ال ينزلو أتباعو وأعوانو عف الصميب لكي يتابع 

 عممو في بناء جينـ ألبناء الكرة األرضية.
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(2) 
ي بادئ األمر، وأنا، حتى أنا، رسوؿ العدالة، شعرت بيذا العبء يرىؽ كاىم

فقمت: إف غابة القمب ال تنظؼ تنظيفًا كامبًل مف كافة األشجار. إف أسرار بيت 
ف"إيمموروج" ىي بيتنا.  اإلنساف يجب أف ال تبمغ أسماع اآلخريف وا 

جاءتني والدة"وارينجا" عند بزوغ الفجر، وتوسمت لي والدموع تنيمر مف 
ة التي أحببتيا حبًا جمًا. ألؽ الضوء عينييا قائمة: يا"جيكاندي"، إرِو حكاية الطفم

عمى كؿ ما حدث، بحيث ال يستطيع أحد إطبلؽ حكمو إال بعد معرفة الحقيقة 
 بكامميا. يا"جيكاندي"، اكشؼ النقاب وعرِّ كؿ شيء خفي.

الفـ الذي أكؿ نفسو؟ أال  -ترددت بادئ األمر، وأنا أسأؿ نفسي: مف أنا
يراه بقدر ما يكره اإلنساف الذي يصيح لكي يحكى أف الوعؿ ال يكره اإلنساف الذي 

 ينبو الناس إلى مكاف وجوده؟
عند ذلؾ فقط سمعت صرخات الرجاء الصادرة عف أصوات عديدة، 

 يا"جيكاندي"، يا رسوؿ العدالة، اكشؼ النقاب عف كؿ ما يقبع مخفيًا في الظبلـ.
رح كثيرًا بقيت بعد ذلؾ سبعة أياـ صائمًا، دوف طعاـ أو شراب، ألف فؤادي تق

مف تمؾ األصوات المتوسمة. ومع ذلؾ سألت نفسي ىؿ يمكف أف يكوف ما أراه 
أضغاث أحبلـ دوف أساس مادي، أو أف يكوف ما أسمعو مجرد أصداء لمصمت 
والسكينة؟ مف أنا، الفـ الذي أكؿ نفسو؟ أال يحكى أف الوعؿ يحمؿ كراىية أكبر 

 لمف يكشؼ مكاف وجوده بالصراخ؟
ألياـ السبعة، اىتزت األرض ووشـ البرؽ السماء بضيائو وبعد أف مرت ا

وبيائو، وُرفعت أنا إلى أعمى، وُحممت إلى سطح المنزؿ، وعرضت عمي أشياء 
كثيرة، وسمعت صوتًا كأنو قصؼ رعد ىائؿ يمومني ويذكرني: مف قاؿ لؾ إف تمؾ 

فارغة؟  النبوءة لؾ وحدؾ، تستأثر بيا بمفردؾ. لماذا تسمح نفسؾ باعتذارات واىية
 إف تفعؿ ذلؾ، لف تتخمص أبد الدىر مف الدموع وصيحات االستغاثة.

وفي المحظة التي سكت فييا الصوت، ُألقي القبض عمي، ُرفعت إلى أعمى ثـ 
 طرحت داخؿ رماد الموقد. تناولت الرماد، ولطخت وجيي وساقي بو ثـ صرخت:

 إنني أقبؿ
 إنني أقبؿ

 أسكتوا صرخات القمب

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 7 - 

 ؤاد....كفكفوا دموع الف
الحكاية ىي ما رأيتو أنا، رسوؿ العدالة، بأـ عيني، وما سمعتو بأذني حيف 

 ُحممت عمى قمة سطح المنزؿ...،
 لقد قبمت. لقد قبمت.

 إف صوت الشعب ىو صوت اهلل.
 ذلؾ ىو ما دعاني لمقبوؿ. ذلؾ ىو ما دعاني لمقبوؿ

 ولكف لماذا أتسكع عمى ميؿ عمى ضفة النير؟
 ف أخمع كؿ ثيابيلكي أستحـ ينبغي أ

 ولكي أسبح ينبغي أف أغطس في النير
 األمر جيد بيذا الشكؿ

 فتعاؿ، تعاؿ يا صديقي،
 تعاؿ ولنحاكـ األمور معاً 

 تعاؿ ولنحاكـ األمور معًا اآلف
 تعاؿ ولنحاكـ األمور معًا فيما يتعمؽ،

 بػ"جاكينتا وارينجا" قبؿ أف يصدر الحكـ عمى أبنائنا.
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 الثــــــانًالفصـــــــــل 
 

(1) 
ظير الشيطاف "لجاكينتا وارينجا" في يـو أحد في مضمار"الجولؼ" 

تريثي! إنني اشتؽ؟.. الحكاية. إف  -ببمدة"إيمموروج" بمقاطعة"ايسيسيري" وقاؿ ليا 
 مشاكؿ وارينجا لـ تبدأ في"إيمموروج". دعنا نقتفي آثار خطونا مف جديد....

ليا وراء وارينجا قبؿ مغادرة"نيروبي" بزمف لقد جرَّ النحس وجرت المشاكؿ أذيا
طويؿ، حيث كانت تعمؿ سكرتيرة)في الضرب عمى اآللة الكاتبة واالختزاؿ( في 

 مكاتب شركة البناء واإلنشاء في شارع"تـو مبويا" قرب بناء األرشيؼ الوطني.
النحس والببلء أسرع مف أسرع األرواح، والمشكمة تفرِّخ مشكمة أخرى. في 

الجمعة، ُفصمت وارينجا عف عمميا بسبب رفضيا عرض رئيسيا"بوس  صباح يـو
كييارا"، المدير اإلداري لمشركة. وفي ذلؾ المساء ىجرىا حبيبيا"جوف كيموانا" بعد 

 أف اتيميا بأنيا خميمة"بوس كييارا".
وفي صباح السبت زارىا صاحب البيت الذي تسكف فيو، في 

تستأجر غرفة)أىو منزؿ أـ عش حي"أوفافاجريشو" في"نيروبي" حيث كانت 
لمطيور؟ فأرض الغرفة محفرة، والجدراف متشققة والسقؼ تدلؼ ماء( قاؿ صاحب 
البيت: إنو سيزيد األجرة، رفضت وارينجا أف تدفع لو أكثر. طمب منيا أف تترؾ 
البيت فورًا. وفي تمؾ المحظة، اعترضت عمى ذلؾ وقالت: إنيـ يجب أف يرجعوا 

األجور. استقؿ صاحب المنزؿ سيارتو مف طراز"مرسيدس  بالموضوع إلى محكمة
 بنز" وساقيا وانطمؽ.

وقبؿ أف ترمش وارينجا بعينييا، كاف قد عاد مع ثبلثة سفاحيف يرتدوف 
النظارات الشمسية. وقؼ صاحب المنزؿ عمى مسافة قريبة مف"وارينجا"، وذراعاه 
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ُألقيت أشياؤىا عمى خاصرتيو وىو يؤنبيا ويوبخيا: ىا أحضرت لؾ محكمتؾ. 
 خارج الغرفة، وأقفمت الغرفة بقفؿ جديد. ثـ ألقى أحد زبانيتو؟.. ورقة كتب عمييا:

 نحف مبلئكة الشيطاف: رجاؿ أعماؿ خصوصيوف
 قومي بأوىى حركة لنقؿ ىذه القضية لمسمطات

 ونحف سنصدر تذكرة فردية ننقمؾ بيا إلى
 الجنة أو إلى جينـ.تذكرة ذىاب فقط إلى  -ممكوت اهلل أو ممكوت الشيطاف

 ثـ استقؿ الجميع سيارة"المرسيدس بنز" وتواروا عف األنظار.
 حممقت وارينجا في الورقة لحظة، ثـ دستيا في حقيبة يدىا.

جمست عمى صندوؽ وأمسكت رأسيا بيدييا متسائمة: لماذا دائمًا أنا مف بيف 
وراحت تفحص عباد اهلل جميعًا؟ أي رٍب شتمت تناولت مرآة صغيرة مف حقيبتيا 

وجييا بحيرة وذىوؿ، وىي تقمِّب في ذىنيا مشاكميا جميعًا. وجدت أنيا مكمف 
الخطأ، فأخذت تمعف النيار الذي ولدت فيو؛ وسألت نفسيا: ياوارينجا المسكينة، 

 بمف ستموذيف اآلف؟
عند ىذا فقط قررت أف ترجع إلى ذوييا. وقفت وجمعت أشياءىا معًا، ثـ 

ؿ المجاورة التي تخص"مكامبا" وشرعت تضع الترتيبات كدستيا في غرفة المدخ
 مف أجؿ الرحمة، ومرجؿ مف المتاعب يغمي في ذىنيا.

كانت"وارينجا" مقتنعة بأف مظيرىا ىو السبب األساسي لكؿ مشاكميا. كانت 
في كؿ مرة تنظر إلى نفسيا بالمرآة تعتقد أنيا قبيحة جدًا. أما ما كانت تمقتو كثيرًا 

لذلؾ كانت تشوه جسدىا بمبيضات البشرة مف نوع"آمبي" و"سنو فيو سوادىا، و 
فابر" متناسية المقولة: إف مف يولد أسود لف يصير أبيض بصورة مف الصور. كاف 
جسدىا اآلف مغطى ببقع فاتحة وداكنة مثؿ الدجاج الحبشي. كاف شعرىا مقصوفًا 

ساخنة. وكانت مف وقد تحوؿ إلى لوف فرو الجمد، ألنو ُسرح باألمشاط الحديدية ال
ناحية أخرى تكره أسنانيا، فقد كانت ممطخة قميبًل؛ إذ لـ تكف بيضاء كما كانت 
تتمنى. كانت في أكثر األحياف تحاوؿ إخفاءىا، ونادرًا ما كانت تضحؾ مؿء 
ذا ما ضحكت عف طريؽ الخطأ وتذكرت أسنانيا فيما بعد، فإنيا تموذ  شدقييا. وا 

 يدىا.بالصمت فجأة أو تغطي شفتييا ب
كاف الرجاؿ يضايقونيا عندما ينادونيا"وارينجا"، أيتيا المرأة الغاضبة، بسبب 

 شفتييا المتيف كانتا دائمًا مطبقتيف.
أما عندما تكوف"وارينجا" سعيدة وتنسى قمقيا بالنسبة لتبلشي بياض أسنانيا 
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ؿ أو قمقيا بالنسبة لسواد بشرتيا، وتضحؾ مف أعماؽ قمبيا فقد كاف ضحكيا يستمي
الناس تمامًا. كاف صوتيا ناعمًا كزيت العطر. وكانت عيناىا تسطعاف مثؿ النجـو 
في الميؿ. كاف جسدىا وليمة ألعيف الناظريف. وفي أغمب األحياف، عندما كانت 
تمشي في الطريؽ مف دوف وعي ذاتي، كاف نيداىا يتأرجحاف طربًا مثؿ ثمرتيف 

 في مسيرىـ.ناضجتيف تتأرجحاف مع الريح. فتوقؼ الرجاؿ 
لـ تكف تستطيع تقييـ روعة جسدىا الحقة. كانت تتوؽ إلى تغيير ذاتيا في 
سعي دائب وراء جماؿ األخريات. وكانت غالبًا ما تخفؽ في ارتداء ثياب تنسجـ 
مع جسدىا. كانت تندفع لتقميد األخريات في طريقة لبسيف، وكانت الموضة ىي 

ر عف مبلءمة ذلؾ لموف بشرتيا أو التي تتحكـ في اختيار مبلبسيا، بغض النظ
 لشكؿ جسميا.

وكانت أحيانًا تشوه قواميا وىي تحاوؿ تقميد مشية فتاة أخرى. لقد نسيت 
 القوؿ المأثور: "تقميد اآلخريف يفقد الضفدع كفميو".

الذاتية الساحقة العبء الذي  -الذاتي الممحاح والشفقة -لقد شكؿ الشؾ
سير عبر شوارع"نيروبي" باتجاه أحد مواقؼ تحممو"وارينجا" ذلؾ السبت. وىي ت

 الحافبلت لمحاؽ"بالماتاتو" التي ستقميا إلى موطف ذوييا في"إيمموروج".
وحتى بعد مضي أياـ عدة، وبعد أف تغيرت حياتيا عمى منواؿ لـ تكف تحمـ 
بو مطمقًا، كانت وارينجا عاجزة عف أف تشرح بوضوح كيؼ رتبت أمر سيرىا عمى 

" وأف تجتاز شارع"رونالد نجاال"، بحيث تجد نفسيا واقفة عمى طوؿ"طريؽ النير
طرؼ شارع"ريس كورس" أو مضمار السباؽ، بيف كنيسة القديس"بطرس كميفرز" 

 وبيف محؿ ماكينات الخياطة عند موقؼ باص فندؽ"كاكا".
أقبؿ باص مدينة داخمي متسارعًا باتجاىيا. أغمضت"وارينجا" عينييا. ارتعش 

كتمة وطفؽ قمبيا يدؽ كأنو يدؽ إليقاع الصبلة: في أوقات الشدة، جسدىا. ابتمعت 
ال تنظر، يا أبتاه، إلى الطريؽ اآلخر؛ ال تخؼ وجيؾ عني في وقت الدموع 

 ىذا.... اآلف... تمقاني....
وفجأة سمعت"وارينجا صوتًا في رأسيا: لماذا تحاوليف قتؿ نفسؾ مرة ثانية؟ 

 مؿ؟ ومف أخبرؾ أف عمرؾ انتيى؟مف أخبرؾ أف عممؾ عمى األرض قد اكت
فتحت"وارينجا" عينييا عمى عجؿ. جالت بطرفيا ذات اليميف وذات الشماؿ. 
فمـ تستطع أف ترى صاحب الصوت وشعرت اآلف بالرعشات تتصاعد مف أصابع 

 قدمييا إلى قمة رأسيا وىي تستذكر ما كانت عمى وشؾ أف تفعمو.
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ىميا، ومبانييا، وأشجارىا وسرعاف ما أحست بالدوار. أخذت"نيروبي" بأ
وسياراتيا وشوارعيا تدور كالدوامة أماـ عينييا. انسدت أذناىا. انقطع الضجيج كمو 
عندما غطت المنطقة في صمت كبير. تراخت ساقاىا عند الركبتيف، وانحطت 
قوتيا مف المفصميف، فشعرت كأنيا تفقد وعييا وتوازنيا. ولكنيا وىي عمى وشؾ 

 يمسؾ بيا مف ذراعيا األيمف لكي يساعدىا.السقوط، شعرت بشخص 
كنت عمى وشؾ السقوط، قاؿ ليا الرجؿ الذي يمسؾ بيا. تعالي واجمسي في 

 ظؿ المبنى. ابتعدي عف الشمس.
لـ تكف"وارينجا" بحاؿ تسمح ليا برفض أوامر محدثيا أو حتى استطبلع 

لصالوف شخصيتو. تركت نفسيا تساؽ إلى درج صالوف لحبلقة الشعر. كاف باب ا
مغمقًا، جمست وارينجا عمى الدرجة الثانية. أمسكت رأسيا بجمع يدييا، بينما كانت 
أصابعيا تبلمس شحمتي أذنييا. اتكأت عمى الحائط خمفيا. وعمى حيف غرة 
ىجرىا آخر ما تبقى مف قوتيا، فزحفت إلى أعماؽ الظممة. خيـ الصمت، سمعت 

فرة: فقد بدت وكأنيا أصوات تغني بعد ذلؾ أصواتًا صافرة، ثـ أصواتًا غير صا
 بعيدًا، لحنًا حمؿ صوت أغنية عمى متف الريح تقوؿ:

 إنني أندب جسدي الخاص
 الجسد الذي أعطاني إياه الرب، صاحب القوة والقدرة

 وأسأؿ نفسي: حيف سيوارونني الثرى،
 مف الذي سيشاركني قبري...؟

مة. لقد تحممت إلى ثـ تحوؿ الصوت فمـ يعد أغنية، ولـ تعد الكممات مفيو 
 تنافر في النغمات، إلى نبع مف رغبة وزبد وضوضاء ال معنى ليا.

راود وارينجا اآلف ومف جديد كابوس ألفتو منذ كانت تتردد عمى كنيسة"الحديقة 
 المقدسة" وىي طالبة في ثانوية"ناكورو".

كاف أوؿ ما شاىدتو ىو الظبلـ، ظبلـ متناثر عف أحد الجوانب لكي يميط 
اـ عف صميب، معمؽ في اليواء. ثـ شاىدت جميرة مف الناس يمبسوف األسماؿ المث

البالية ويسيروف في النور، يدفعوف الشيطاف نحو الصميب. كاف الشيطاف يرتدي 
 بذلة مف الحرير وكاف يحمؿ عكازًا عمى شكؿ مظمة مطوية.

كاف عمى رأسو سبعة قروف وسبعة أبواؽ إلطبلؽ ألحاف شيطانية في الثناء 
والتمجيد. كاف لمشيطاف زوج مف األفواه، واحد عمى جبينو، وآخر عند مؤخرة رأسو، 

 كاف بطنو متدليًا وكأنو عمى وشؾ أف يمد كافة شرور العالـ. 
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ؿ  كاف جمده أحمر الموف وكأنو جمد خنزير. أخذ يرتجؼ قرب الصميب، وحوَّ
يتوسؿ لمناس أف ال عينيو نحو الظبلـ كأنيما كانتا تمفحاف بالنور. أخذ ينوح وىو 

 يصمبوه، مقسمًا أنو وأتباعو سوؼ ال يبنوف جينـ ثانية ألىؿ الكرة األرضية.
غير أف الناس صاحوا بصوت واحد: إننا نعرؼ اآلف أسرار كافة األردية 
التي تخفي وتموه مكرؾ وخبثؾ. إنؾ ترتكب جريمتؾ ثـ تمبس أثواب الشفقة، 

األرامؿ. إنؾ تسرؽ الطعاـ مف خزائف وتذىب لتمسح الدموع عف وجوه األيتاـ و 
الناس في منتصؼ الميؿ، ثـ تزور الضحايا عند الفجر وأنت ترتدي أثواب المحبة 
واإلحساف وتقدـ ليـ قرعة مميئة بالحبوب التي سرقتيا. إنؾ تشجع الدعارة لمجرد 
إشباع شيواتؾ، وبعدىا ترتدي أثواب الصبلح وتحض الناس عمى التوبة، وعمى 

كي ترييـ دروب الصفاء والخبلص. إنؾ تستولي عمى ثروة الناس، ثـ اتباعؾ ل
 ترتدي أثواب الصداقة لتعمميـ المشاركة في مبلحقة الوغد الذي سمبيـ ثروتيـ.

في ذلؾ المكاف وفي تمؾ المحظة صمب الناس الشيطاف عمى الصميب ثـ 
 ابتعدوا وىـ ينشدوف أغاني النصر.

وف البدالت وعقد الرقبة، ممف لـ يبرحوا وبعد ثبلثة أياـ، جاء آخروف يرتد
جدار الظممة، وأنزلوا الشيطاف عف الصميب. ركعوا أمامو وصموا لو بأصوات 
، ووقفوا، ثـ  مرتفعة، يرجونو إعطاءىـ قسمًا مف أثواب مكره. بدأت بطونيـ تتوـر
ساروا نحو"وارينجا" يضحكوف عمييا ويمسدوف بطونيـ الكبيرة، البطوف التي ورثت 

 ف شرور ىذا العالـ كميا..... اآل
أجفمت"وارينجا"، وحدقت إلى ما حوليا، فأحست وكأف عقميا قد أخذ يعود 
إلييا بعد أف غادرىا في رحمة بعيدة. رأت أنيا لـ تزؿ في شارع"ريس كورس" وأنيا 
ال تزاؿ عمى موقؼ باص فندؽ"كاكا" قرب كنيسة القديس بطرس كميفرز"، وأف 

معيا ليست سوى ىدير محركات سيارات. فسألت نفسيا: األصوات التي كانت تس
كيؼ وصمت إلى ىذا المكاف؟ أية ريح حممتني إليو؟ إنني أتذكر ركوب 

/ القادـ مف "أوفافا جيريشو". لقد مر عبر"القدس" و"باىاتي" وانعطؼ 78الباص/
إلى شارع"جوجو"، مرورًا بمحطة باصات مقاطعة ماكاكو.... و.. آه... نعـ... 

أنا في طريقي إلى الجامعة، ألرى"جوف كيموانا"، حبيبي، لممحة واحدة وكنت 
أخيرة، ونزلت مف الباص عند موقؼ الباصات خارج مبنى األرشيؼ الوطني، 
بالقرب مف محبلت تنظيؼ"الزىرة البيضاء". مشيت في شارع"تـو مبويا" وعبر 

فت عند منعطؼ مسجد"كونجا". عبرت حدائؽ"جيفانجي" مرورًا"بفندؽ الحديقة"، ووق
شارعي"ىاري ثوكو" و"الجامعة"، أماـ مركز الشرطة العاـ. ىؿ كاف ذلؾ ىو 
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المكاف الذي رجعت منو؟ إذ إنني عندما نظرت إلى مباني الجامعة، وال سيما إلى 
مباني كمية اليندسة، تذكرت أحبلـ شبابي، حيف كنت في المدرسة في 

يؼ سحقت أحبلمي وديست في إعدادية"باىاريتي" وثانوية"باكورو" وتذكرت ك
الغبار مف قبؿ العجوز الغني مف"نجوريكا". حيف اندمجت تمؾ الذكريات مع 
األفكار المتعمقة"بجوف كيموانا" الذي تركني الميمة الماضية أغوص حتى ركبتي في 
مستنقع المشاكؿ، شعرت فجأة أف دماغي وقمبي يحترقاف ألمًا، وتبدى لي أف 

ماذا فعمت بعد ذلؾ؟ أيف ذىبت؟ آه! يا إليي. أيف  غضبي يخنقني.... واآلف،
 حقيبة يدي؟ أيف تركتيا؟ وأيف سأجد أجرة السفر إلى"أيمموروج"؟

مرة ثانية، حدقت"وارينجا" إلى ما حوليا. عندئذ فقط وقعت عيناىا عمى عيني 
الرجؿ الذي أمسؾ بيا مف يدىا اليمنى والذي جعميا تجمس عمى أدراج قاعة 

 التدليؾ.
ي، ىا ىي حقيبة يدؾ، قاؿ الرجؿ وىو يمد يده لكي يعطييا حقيبة ىا ى

 سوداء مزينة عمى أحد جانبييا بقطعة مف جمد حمار الوحش المدبوغ.
تناولت"وارينجا"، وىي ال تزاؿ جالسة، حقيبة يدىا منو. رمقتو بنظرة سريعة 

اف يعمو متسائمة. كانت بنيتو فتية، رغـ أف وجيو كاف ينـ عف النضوج والكبر. وك
رأسو مقدار مف الشعر األسود الفاحـ كما تعمو ذقنو لحية تشبو شعر جدي 
الماعز. كانت عيناه السوداواف تشرقاف بنور حكمة ومعرفة ترى أشياء كثيرة مخبأة 
في مكاف بعيد.... وكاف يرتدي بنطااًل مف"الجينز" الخاكي وسترة جمدية رمادية. 

ة سوداء. وبعد ذلؾ شرح كيؼ حصؿ عمى كما كاف يحمؿ تحت ذراعو حقيبة جمدي
 حقيبة وارينجا.

أنت رميتيا في"ريفر رود" بالقرب مف"حجرة الشاي"، عند موقؼ سيارات"نيري" 
إذ كاف  -و"مورانغ" وأنا التقطيا لؾ ولحقت بؾ. لقد كنت محظوظة جدًا ىذا اليـو

 مف السيؿ تمامًا أف تدىسي.
المارة مثؿ رجؿ أعمى يدخف كنت تجتازيف الشوارع وتتفاديف السيارات 

األفيوف وىو مشحوف بالشجاعة الطائشة المتيورة. لقد لحقت بؾ بينما كنت 
تترنحيف فوؽ الحاجز الحجري عمى طرؼ الطريؽ. أمسكت بؾ مف يدؾ وأخذتؾ 
إلى مكاف ظميؿ، ومنذ تمؾ المحظة حتى اآلف وأنا أقؼ إلى جانبؾ دوف أي عمؿ 

 د التي نقمتؾ إلييا تجارب القمب.أقـو بو، أنتظر عودتؾ مف الببل
 كيؼ عرفت أنني كنت بعيدة جدًا؟ سألتو"وارينجا"؟

 مف وجيؾ، ومف عينيؾ وشفتيؾ. أجاب الفتى الشاب.
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إنني مرتاحة جدًا الستعادة حقيبة يدي. قالت"وارينجا". لـ أكف أعرؼ أنني 
 رميتيا. وال أممؾ حتى نصؼ"بنس" مف النقود في جيبي.

افتحي حقيبتؾ وتأكدي مف أف أشيائؾ كميا موجودة فييا قاؿ ليا الفتى: 
 السيما النقود.

 فقالت وكأنيا ترثي لحاليا لـ يكف بداخميا مزيد مف النقود.
عمى الرغـ مف ذلؾ، مف األفضؿ أف تتأكدي. أال تعرفيف أف المص الذي 

 يسرؽ خمسة وعشريف"سنتًا" يشنؽ عادة؟
بداخميا دوف اكتراث ثـ قالت: كؿ فتحت"وارينجا" الحقيبة اليدوية، ونظرت 

شيء في مكانو. سؤاؿ كاف يزعجيا. ىؿ ىذا ىو الرجؿ الذي تدخؿ صوتو عندما 
كانت عمى وشؾ أف ترمي نفسيا في الطريؽ؟ كيؼ سبر أغوار أفكارىا؟ كيؼ 
عرؼ أف ىذه ليست المرة األولى التي حاولت قتؿ نفسيا فييا؟ سألتو: ىؿ أنت ىو 

 ؿ أف أغيب عف وعيي تمامًا؟الرجؿ الذي كممني قب
ىز الفتى رأسو وقاؿ: لقد وصمت وأنت عمى وشؾ السقوط. ىؿ أنت 

 مريضة؟
 ال، أجابت"وارينجا" بسرعة. إنني متعبة فقط، جسدًا وروحًا، مف "نيروبي".

أنت عمى حؽ في تعبؾ، قاؿ ليا الفتى. إف"نيروبي" شاسعة واسعة، عديمة 
مف"وارينجا" واستند عمى الحائط وتابع يقوؿ:  الحيوية وفاسدة عفنة. اقترب الشاب

 ولكف ليست"نيروبي" وحدىا ىي التي تبتمى عمى ىذا النحو.
الشيء نفسو صحيح تمامًا بالنسبة لجميع المدف في أي بمد تخمص حديثًا مف 
نير االستعمار. إف ىذه البمداف تجد أف مف العسير عمييا دفع الفقر عنيا لسبب 

مى عاتقيا تعمـ طريقة إدارة اقتصادياتيا مف الخبراء بسيط ىو أنيا أخذت ع
األمريكييف. ولذلؾ تـ تعميميـ مبدأ المصمحة الذاتية ونظاميا، كما تعمموا بأف 
د فكرة المصمحة المشتركة. لقد تعمموا  عمييـ أف ينسوا األغاني القديمة التي تمجِّ

ب في أف نيروبي تعمـ أغاني جديدة وترانيـ جديدة تمجد حيازة الماؿ. ذلؾ ىو السب
 اآلف:

 االعوجاج لممستقيميف
 والخسة والوضاعة ألصحاب الكياسة والمطؼ

 والكراىية لممحبيف 
 والشر ألىؿ الخير.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 95 - 

 الرقص اليـو إلى: -كما تدعو أغنية
 إف مف ينقر ال ينقر لسواه

 إف مف يقرص ال يقرص لغيره
 إف مف يرتحؿ ال يرتحؿ لسواه
 لسواه؟فأيف ىو الباحث الذي يبحث 

قمِّبي ىذه المسائؿ في ذىنؾ، وسمي نفسؾ: ذلؾ النوع مف األغاني إلى أيف 
سيودي بنا؟ أي نوع مف القموب يتربى فينا؟ ىؿ ىو النوع الذي يدفعنا لبلنقبلب 
عمى أعقابنا مف الضحؾ عندما نراقب أطفالنا يحسموف األمر في معركة مع 

 الميمبلت؟الكبلب والقطط مف أجؿ بقايا الطعاـ في سبلؿ 
 العاقؿ يمكف أف يتعمـ الحكمة أيضًا.

 ولذلؾ دعيني أقوؿ لؾ:
 قاؿ"جيكوكو": إف الكبلـ تمييد لممحبة
ف اليـو الحاضر ىو كنز المستقبؿ   وا 

 والغد حصاد ما نزرعو اليـو
 ولذلؾ دعينا نقوؿ ألنفسنا:

 النواح واألنيف، مف تراه ربح منيما؟
 بذورًا مف أكثر مف نوع واحد! غيِّروا البذور، ألف اليقطينة تحوي

 غيروا الخطوة، فاألغنية ليا أكثر مف إيقاع واحد!
 إف رقصة"مومبوكو" في ىذه األياـ تتألؼ مف خطوتيف ودورة.

 خمد الفتى فجأة إلى الصمت ولكف صوتو وكمماتو كانا يرناف في أذف وارينجا.
 

ممغزة. ولكنيا لـ تفيـ وارينجا كؿ األشياء التي ألمح ليا الشاب بمغتو ال
استطاعت أف تشعر مف نقطة إلى أخرى أف كمماتو تبمغ مستوى األفكار التي 
راودتيا في وقت مف األوقات. تنيدت وقالت: كانت كمماتؾ تخفي معاني شتى. 
غير أف ما تقولو صحيح تمامًا. لقد تجاوزت ىذه المشاكؿ حدود التحمؿ والصبر. 

 اليروب منيا؟ مف ذا الذي ال يرحب بالتغيير في سبيؿ
شعرت"وارينجا"، وىي تتحدث، بمسانيا يرتخي. راحت تتكمـ وكأنيا ترفع حمبًل 
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ثقيبًل عف قمبيا. تحدثت بصوت معتدؿ، ليس حادًا وال مكتومًا، ليس الىثًا وال 
 مثأثئًا، كاف صوتًا، مشبعًا باأللـ واألسى والدموع.

 

(2) 
ببقعة واحدة وكأنيا تكمـ  "خذ فتاة مثمي"، قالت"وارينجا" وىي تمعف النظر

نفسيا. أو خذ أية فتاة أخرى في"نيروبي". دعنا نسمييا"ماىواكاريندي". ثـ دعنا 
 نفترض أنيا ولدت في قرية أو في قمب الريؼ. ولنفترض أف ثقافتيا محدودة.

بؿ دعنا نفترض أنيا حصمت عمى الشيادة الثانوية، وانتقمت إلى مدرسة 
لمدرسة مدرسة جيدة عمى غير شاكمة عميا. دعنا حتى نفترض أف ا

مدارس"ىارامب" التي يدفع فييا الفقراء مبمغًا ال بأس بو مف الماؿ، حتى ولو لـ 
 تفخر الصفوؼ بالمدرسيف.

قبؿ أف تصؿ إلى الصؼ الثاني، تكوف"كاريندي" قد حصمت عميو. إنيا 
 حامؿ، مف ىو المسؤوؿ؟

 ًا واحدًا باسمو.لنقؿ إنو أحد الطبلب. وىذا الطالب ال يممؾ سنت
كانت صداقتيما تتمثؿ في تبادؿ إعارة الروايات التي كتبيا"جيمس ىادني" 
و"تشارلس مانجوا" أو ديفيد مايمو. كما كانت صداقتيما تتمثؿ في ترديد بعض 
األغنيات مف تسجيبلت"جيـ ريفز" أو"د. ؾ" أو "لورنس ندولو". إلى أيف تتوجييف 

 اآلف يا كاريندي؟
حية أخرى أف نتصور أف الرجؿ المسؤوؿ عف الحمؿ ىو متسكع يمكننا مف نا

 مف القرية وىذا المتسكع عاطؿ عف العمؿ. إنو ال يممؾ مكانًا يريح عميو رأسو.
لقد عزز عبلقتيما عزؼ"الجيتار" ورقصات المساء في القرية. وكانت 
 عبلقتيما الغرامية تمارس في أكواخ مستعارة أو في بساتيف مكشوفة بعد حموؿ
 الظبلـ. يا"كاريندي" الصغيرة، إلى أيف ستتجييف؟ الطفؿ بحاجة لطعاـ ومبلبس.

ربما كاف لممتسكع عمؿ في المدينة، غير أف راتبو ال يتعدى خمس شمينات 
بخمس دقائؽ  -في الشير. لقد قوي حبيما وتعزز بأفبلـ"بروس لي" و"جيمس بوند"

رة. مف سيمسح دموع في فندؽ رخيص أو في طريقيما إلى البيت بسيارة أج
 كاريندي اآلف؟
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ثـ لنقؿ إف والد الصبي رجؿ غني. أليس ذلؾ النوع مف العبلقات الغرامية ىو 
السائد في ىذه األياـ؟ الغني لو زوجة. والمسألة ىي مسألة عبلقة في 
سيارة"مرسيدس بنز" يـو األحد. كانت العبلقة الغرامية تدعـ بمبالغ صغيرة مف 

ا تمقتو"كاريندي" كمصروؼ جيب قبؿ العودة إلى المدرسة. كما األمواؿ النقدية مم
 أنيا تعزز بشراب قوي يرتشفانو في الفنادؽ عمى مسافة بعيدة عف القرية.

عندما  -ال تتغير االستجابة-وسواء كاف طالبًا، أو متسكعًا أو غنياً 
 تخبرىـ"كاريندي" عف وضعيا. ماذا! مف تدعيف أنو مسؤوؿ عف الحمؿ؟ أنا؟ كيؼ
لفقت ذلؾ؟ ىيا وضايقي شخصًا آخر بأوىامؾ، يا"كاريندي"، يا ذات الفخذيف 

براميؿ -الرخويف، يا"كاريندي" العشر سنتات. بوسعؾ أف تبكي حتى تمؤل دموعؾ 
فذلؾ ال يشكؿ فارقًا أو اختبلفًا. يا"كاريندي"، إنؾ ال تستطيعيف أف تحممي  -الزيت

لمجرد أنني غازلتؾ في يـو مف  ممف ىب ودب، ثـ تمقيف ما تمديف عمى بابي
 األياـ!.

لنقؿ إف"كاريندي" ال تحتاج إلى لساف مستعار. إنيا تقؼ ىناؾ، بذراعيف 
حوؿ الخصر ثـ تتيجـ عمى حييب األمس. ىؿ تحسيف أنؾ السكر ذاتو؟ إنني 
أفضؿ احتساء الشاي دوف سكر. ىؿ تتصوريف أنؾ سيارة باص؟ إنني أفضؿ 

نيف أنؾ منزؿ؟ إنني أوثر النـو في العراء، أو ىؿ السير عمى األقداـ. ىؿ تظ
تحسبيف أنؾ السرير نفسو؟ إنني أختار أرض الغرفة. لقد فقدت ثقتي بأصحاب 
األلسنة الحريرية  ممف يعيشوف عاالت عمى المومسات. ولكف"كاريندي" تحاوؿ 

 مواجية األمور بشجاعة رغـ أف قمبيا في داخميا يستشيط حنقًا وغضبًا.
أف"كاريندي" ترفض تناوؿ العقاقير الطبية. إف مف المرعب بمكاف لنفترض 

أف يخرج األطفاؿ مف أرحاـ أمياتيـ جثثًا ميتة. أما"كاريندي" فتحصؿ عمى 
الطفمة، وىي ال ترمييا في المرحاض وال تتركيا عمى طرؼ الطريؽ أو في 

ريندي" عمى الحافمة. كما أنيا ال تضعيا في الغابة أو في سمة الميمبلت. تمقي"كا
كاىؿ أميا أو جدتيا عبء تربية ىذه الطفمة، التي جاءت إلى ىذا العالـ رغـ 
الحقيقة الدامغة التي تفيد بأف أبوييا لـ يرحبا بيا ولـ يستعدا لوصوليا. غير أف 
أميا وجدتيا تحذرانيا مف أف تجعؿ ىذا األمر عادة دائمة: "حاذري مف اآلف 

ف لمرجاؿ إبرًا تمسع، إبرًا مزعجة وفاسدة، مما ال فصاعدًا، يا"كاريندي". تذكري أ
 يبرح سميا لحـ ضحاياه.

اآلف فقط، تعرؼ"كاريندي" حؽ المعرفة أف ما مف أحد يتوب نيابة عف ذنوب 
اآلخريف. ليس ثمة إنساف يندـ عمى الذىاب بقدر ما يندـ عمى العودة. االبتساـ لؾ 
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فتييا عضًا مبرحًا وتعود إلى ال يعني أنؾ محبوب. ولذلؾ فإف"كاريندي" تعض ش
المدرسة وتحصؿ عمى شيادتيا، وىي شيادة تبيف أنيا نجحت في المغة اإلنكميزية 

 أو السواحمية والديف.
 إلى ىنا وكؿ شيء عمى ما يراـ.

غير أنو ليس لممشاكؿ أجنحة تطير بيا إلى مكاف ناٍء وبعيد. ويترتب عمى 
ما. ويسحباف مف تمؾ الجيوب القروش والدي"كاريندي" اآلف مف جديد تفتيش جيوبي

التي كانا يدخرانيا، والتي تمثؿ العصا الموضوعة جانبًا احتياطًا مف مقابمة فأر 
وقد ظير اآلف مثؿ ذلؾ الفأر. إنيـ يدرجوف بسرعة  -بصورة غير متوقعة

إسـ"كاريندي" في معيد نيروبي لتعمـ السكرتارية لكي تتعمـ الضرب عمى اآللة 
ختزاؿ. وفي نياية تسعة شيور تصبح كاريندي ضاربة آلة كاتبة الكاتبة واال

مجتيدة، بمعدؿ خمس وثبلثيف كممة في الدقيقة، كما أصبحت خبيرة في 
إذ حققت سرعة ثمانيف كممة في الدقيقة الواحدة. إف لغة العيف مختمفة  -االختزاؿ

اآللة عف لغة األذف. لقد حصمت كاريندي عمى شيادتي"بيتماف" في الضرب عمى 
 واالختزاؿ وامتمكت ىاتيف الميارتيف.

وتمضي اآلف"كاريندي" متسكعة في شتى أرجاء نيروبي بحثًا عف وظيفة. 
تدخؿ وىي مسمحة بميارات"بيتماف" مكتبًا إثر مكتب. تجد في أحد المكاتب 
السيد"بوس" وىو يتمدد في كرسيو طمبًا لمراحة واالطمئناف. يعايف"كاريندي" مف قمة 

ى أخمص قدمييا ويخاطبيا قائبًل: ماذا تريديف؟ ىؿ تريديف عمبًل؟ ال رأسيا إل
بأس، ولكنني منشغؿ جدًا في ىذه المحظة. سأقابمؾ الساعة الخامسة. 
وتنتظر"كاريندي" الساعة الخامسة عمى أحر مف الجمر. تندفع إلى المكتب الىثة. 

اسميا، االسـ الذي  يبتسـ ليا السيد"بوس" اآلف، ويقدـ ليا كرسيًا، ثـ يسأليا عف
سميت بو عند الوالدة واسميا اإلنكميزي المكتسب، ثـ يستفسر عف األشياء التي 
تزعجيا، وينصت ألجوبتيا بصبر وحذر. وبعد ذلؾ يقرع السيد"بوس" عمى المقعد 
باصبعو أو بالقمـ وىو يقوؿ: آه، يا"كاريندي"، ليس مف السيؿ في ىذه األياـ 

فتاة مثمؾ.... سيكوف مف العسير إيجاد شيء ما الحصوؿ عمى الوظيفة ولكف 
تعممينو. ولكف قضية كيذه يصعب إنياؤىا في المكتب يا"كاريندي". دعينا نذىب 
سوية إلى مميى الحب الحديث ودعينا نبيت معًا كي نناقش األمر بصورة مسيبة 
 كاممة. ولكف كاريندي تتذكر إبر المسع السامة في السنوات السابقة. إف مف يرى
مرة يتعمـ، ومف شرب مف قربة يستطيع تعييف حجميا. ولذلؾ ترفض"كاريندي" 
كافة الدعوات إلى الفنادؽ المصممة لتبادؿ الحب، سواء كانت تقميدية أو حديثة. 
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 وفي اليـو التالي كانت"كاريندي" ال تزاؿ تمشط المدينة بحثًا عف العمؿ.
" آخر. االبتسامات تدخؿ"كاريندي" مكتبًا آخر. وتمتقي ىناؾ بسيد"بوس

نفسيا، واألسئمة نفسيا، كما أف موعد المقاء واحد، واليدؼ المنشود ىو 
فخذا"كاريندي". لقد صار فندؽ الحب الحديث والمبيت ىما مكتب االستخداـ 
الرئيسي بالنسبة لمفتيات. كما صار فخذا المرأة الموائد التي توقع عمييا العقود. 

الحب والحبلوة. إف بمدنا الحديث كينيا، عمى كؿ فتاة بكر تغرؽ مرة في بحر مف 
حاؿ، يغني لػ"كاريندي": أيتيا األخت، إف قضية األحمؽ تستغرؽ وقتًا طويبًل 
لمحؿ. كما أف كؿ جمسة مف جمسات المحكمة تبدأ باالحتفاؿ. يا أخت"كاريندي"، 

يثة ليس ثمة أحد يمعؽ يدًا فارغة. اعتني بي وأنا سأعتني بؾ. إف المشاكؿ الحد
 تحؿ بواسطة الفخذيف. إف عمى مف يرغب بالنـو أف يكوف متحمسًا لتسوية الفراش.
إف كاريندي عازمة عمى عدـ إعداد الفراش. إنيا تفضؿ أف تترؾ المشكمة ببل 
حؿ. ىذا وبما أف اهلل ليس آكؿ أو ثمالي حقًا، فإف كاريندي ستحصؿ عمى عمؿ 

وراء الحب الحديث. إف السيد"بوس دوف أف يكوف عمييا أف تزور أي فندؽ سعيًا 
كييارا" ىو المدير اإلداري لممؤسسة. وىو في متنصؼ العمر ولو زوجة وعدة 
أطفاؿ. وفضبًل عف ذلؾ، إنو عضو في المجنة التي تدير"كنيسة الفردوس.." ىذا 

ف "كاريندي" تؤدي واجبات مكتبيا بكؿ دقة.  وا 
يقًا شابًا. وىذا الفتى طالب وقبؿ انقضاء شير واحد، تجد"كاريندي" لنفسيا عش

في الجامعة ويحمؿ أفكارًا حديثة وتقدمية. وعندما تعترؼ لو"كاريندي" بأف عندىا 
طفؿ صغير في البيت، يسكتيا العاشؽ بقببلت الحب ويقوؿ ليا: إف الطفؿ ليس 
نمرًا، قادرًا عمى إيذاء الناس. ثـ إف الوالدة بحد ذاتيا دليؿ عمى أنؾ لست بغبًل 

. لدى سماع ذلؾ تبكي"كاريندي" بدموع السعادة والمسرة. عندىا وفي ذلؾ شموساً 
المكاف تقسـ عمى اإلخبلص قسمًا صادرًا عف أعماؽ قمبيا بقوليا: بما أنني 
محظوظة جدًا وبحثت فوجدت عشيقي، وىو فتى ذو أفكار حديثة، فيا أنا، 

ة قضية. إذا صرخ "كاريندي" أقسـ بأنني لف أغضبو أبدًا أو أخالفو الرأي في أي
بوجيي، سألوذ بالصمت. سوؼ أغض طرفي لو بكؿ بساطة مثؿ نمر خجوؿ أو 
مثؿ سنبمة بالغة وديعة. وسوؼ أساعده في توفير لقمة العيش لكي يتمكف مف 
إنياء دراستو دوف مشاكؿ أو تأخير ولكي نستطيع معًا بناء منزؿ لو جذور ثابتة، 

 شخص آخر. ثـ إنني لف أنظر مف قريب أو بعيد إلى
كانت الفتيات األخريات، صديقات"كاريندي" يحسدنيا، ويقدمف آيات النصح 
ليا: "يا كاريندي مف األفضؿ لؾ تغيير أساليبؾ. إف البذور داخؿ القرع ليست 
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جميعًا مف نوع واحد". وتجيب"كاريندي": إف الطفمة القمقة تغادر البيت بحثًا عف 
الذبح. غير أف الفتيات األخريات يقمف  المحـ مثمما تكوف الشاة وىي عمى وشؾ

ليا: أيتيا الصديقة، ىذه ىي كينيا الحديثة. ينبغي عمى كؿ واحد أف يدخر شيئًا 
لسد حاجات المستقبؿ. ومف يدخر قميبًل مف الطعاـ لف يعاني مف الجوع مطمقًا. 
تجيبيف"كاريندي": إف تناوؿ مزيد مف الطعاـ يخرب المعدة. ويقمف ليا بسخرية 

يكـ: إف الغذاء المحدود غذاء روتيني. ترفض ذلؾ"كاريندي" وتقوؿ ليـ: إف وت
 استعرت عقدًا ربما تضّيع عقدؾ.

اآلف، وبينما تفكر"كاريندي" في أف حياتيا تجري بصورة لطيفة جدًا، يبدأ 
 السيد"كييارا" بسبر واستطبلع رأييا بكممات مختارة بكؿ دقة وحذر.

تبيا. ويقؼ بجانب آلتيا الكاتبة، متظاىرًا يحضر في يـو مف األياـ إلى مك
بأنو يفحص األوراؽ التي أنجزت طباعتيا ؟.. يحدثيا بالقوؿ: بالمناسبة، 
يا"كاريندي"، ما ىي مشاريعؾ بالنسبة لمعطمة األسبوعية؟ أريد منؾ مرافقتي بسفرة 
صغيرة فما رأيؾ بذلؾ؟ ترفض"كاريندي" ذلؾ بأدب. فالرفض المحاط بالتيذيب ال 

ولد مشاعر سيئة. يتريث"بوس كييارا" عمى أمؿ أف تستسمـ"كاريندي" في النياية، ي
في العجمة الندامة وبعد شير واحد، نراه يبادر الحديث معيا مف جديد في المكتب 
قائبًل: يا"كاريندي"، توجد ىذا المساء حفمة كوكتيؿ في نادي الفردوس، 

 وتغمؼ"كاريندي" رفضيا بعبارات ميذبة مف جديد.
إف"كامو نجوني" شخصية في أغنية"كيكومو" الشعبية التي تدور حوؿ فتاة 
صبية يريدىا والدىا أف تتزوج مف"وايجوكو"، وىو رجؿ عجوز ثري ذو صدر يممؤه 
الشعر، بينما تفضؿ ىي اختيارىا الخاص، وىو شاب مسكيف فقير 

 يدعى"كامونجوني".
وضوع عمى الشكؿ التالي: ىذا ويأزؼ اليـو الذي يحاكـ فيو"بوس كييارا" الم

إف الصياد الذي يطارد طريدتو خمسة ببطء وروية قد يخيفيا فتبتعد عنو آخر 
المطاؼ. كما أف التسوؿ يستدعي القياـ بتكتيكات متبدلة باستمرار االستحماـ 
يستدعي خمع األلبسة كميا، لذلؾ فإنو يواجو "كاريندي" بشجاعة قائبًل: بالمنسابة، 

عندي عمبًل كبيرًا يحتاج لمتنضيد بسرعة. أريدؾ أف تبقي في يا"كاريندي"، إف 
 المكتب بعد الساعة الخامسة. وسوؼ تدفع لؾ المؤسسة أجرًا إضافيًا.

تنتظر كاريندي. أزفت الساعة الخامسة. السيد"بوس كييارا" في مكتبو يكتب 
مسودة الرسائؿ. دقت الساعة السادسة. الجميع ذىبوا إلى بيوتيـ. يدعو"بوس 
كييارا" كاريندي. يطمب منيا الجموس لكي يتسنى لو محادثتيا.. وبعد دقيقة واحدة 
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أو دقيقتيف، ينيض السيد"كييارا" ويجمس عمى طرؼ مقعده. يبتسـ بخبث ومكر. 
تجد كاريندي  اآلف صوتيا ولسانيا فتقوؿ: مف فضمؾ، يا سيد بوس، إمِؿ عميَّ 

 ت ىذا المساء، والدنيا تشتد ظممة.الرسائؿ اآلف. لقد كنت أخطط لمخروج مف البي
 "ال تقمقي، يا كاريندي. إذا تأخر الوقت، فسوؼ أقمؾ بسيارتي إلى البيت.

أشكرؾ، ولكني ال أريد حقًا إزعاجؾ بذلؾ. أجابتو"كاريندي" بيدوء ورصانة، 
 لكي تخفي تييجيا وتوترىا.

يت لكي أوه، لف يكوف في ذلؾ أي إزعاج. وباستطاعتي أف أتصؿ ىاتفيًا بالب
 أعمـ سائقي الخاص بمقائؾ ونقمؾ إلى البيت.

إنني أتمتع في التنقؿ بالحافمة فرجاًء أيف الرسائؿ؟ ينحني السيد"كييارا" قميبًل 
قميبًل نحو"كاريندي"، يرتسـ عمى وجيو نور خاص يشع في عينيو ويخفض صوتو 

 قائبًل: يا عزيزتي"كاريندي"، إف رسائمي رسائؿ يممييا الفؤاد.
 ير قمب.عف ظ

ىؿ قمت ذلؾ؟ تسألو كاريندي بسرعة، وىي تتظاىر أنيا ال تفيـ مضاميف 
كمماتو. ىؿ مف العقؿ والحكمة بالنسبة لؾ أف تممي مثؿ ىذه الرسائؿ عمى أحد 
الموظفيف؟ أليس مف األفضؿ لؾ أف تدقيا عمى اآللة الكاتبة بنفسؾ، بحيث ال يقرأ 

 أسرار فؤادؾ شخص غير معني بيا؟
دي" الجميمة، يا وردة فؤادي، ال يستطيع أحد سواؾ طباعتيا فأنا أريد يا"كارين

إرساليا إلى عنواف قمبؾ، لكي تقرأىا عينا فؤادؾ، ولكي تحفظ بعد ذلؾ داخمو 
ويختـ عمييا ىناؾ إلى أبد اآلبديف. وأنت عندما تتمقيف الرسائؿ، أضرع إليؾ أف ال 

قمبي. الحظي كيؼ أف حبي لؾ  تكتبي عمييا يعاد لممرسؿ. يا عزيزتي، يا وردة
 جعمني ضعيفًا تجاىؾ،

سيد"بوس" يا سيدي أرجوؾ. تحاوؿ"كاريندي" أف تنبس بكممة واحدة، يرتعب 
جزء منيا وىي ترى كيؼ  كاف"كييارا" يميث. غير أف جزءًا آخر منيا يشعر 
بالميؿ إلى الضحؾ وىي تدرس تناقض الكممات التي تصدر متعثرة مف فـ"بوس 

ضافة إلى البقعة الصمعاء الباىية المتألقة عمى رأسو. كانت كاريندي كييارا" إ
تبحث عف كممات تجعؿ ىذا العجوز يشعر بالخجؿ والعار فقالت: لنفترض أف 

 زوجتؾ تسمعؾ وأنت تنطؽ بيذه الكممات! ماذا ستفعؿ؟.
ال شأف ليا فالمرء ال يستخدـ عطرًا عديـ الرائحة عندما يذىب لمرقص. رجاًء 

اريندي"، يا ثمرة قمبي الصغيرة، اسمعيني بدقة ألنني سأحكي لؾ أشياء ، يا"ك
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جميمة. سوؼ أستأجر لؾ منزاًل في حي"فوراىا" أو في وسط المدينة. في 
شارع"كينياتا"، أو في أي جزء آخر مف المدينة. اختاري أية شقة أو منزؿ ترغبيف. 

مف باريس ولندف وبرليف  إنني سأزيف المكاف باألثاث والسجاجيد، والفرش والستائر
وروما ونيويورؾ وطوكيو واستوكيولـ أو مف ىونغ كونغ. سيكوف أثاثًا وحاجات 
منزلية مستوردة. وسوؼ أشتري لؾ ألبسة، ألنني أريد لؾ ارتداء أحدث األزياء مف 
شارع األكسفورد في لندف أو مف محبلت راقية في باريس. أما أحذية العقب العالي 

تأتي مف روما في إيطاليا. حيف تخرجيف بتمؾ األحذية التي وأحذية الدرج فس
فمماذا يترتب عمي أف أعجؿ"؟ أريد مف كؿ إنساف  -تسمونيا أنتـ"ببل ىدؼ

في"نيروبي" أف يدور ويصفِّر مف الحسد والغيرة وىو يقوؿ: تمؾ ىي خميمة"بوس 
ف استطعت جعمي سعيداً  ذا ما دامت ىذه المسرات، وا  متمتعًا  كييارا" السكرية. وا 

بكؿ مباىج الدنيا، فسوؼ أشتري لؾ سمة صغيرة مف أجؿ السوؽ والتسوؽ، أو مف 
ني أعتقد أف سيارة مف طراز"ألفاروميو" ىي  -أجؿ مشاوير المتعة يـو األحد وا 

السيارة التي تناسب عروسًا مثمؾ. يا"كاريندي"، يا تفاحتي الصغيرة، ويا برتقالتي، 
 : وداعًا أييا الفقر.يا وردة فؤادي، ىيا إلي وقولي

كانت"كاريندي" اآلف تحبس ضحكيا بصعوبة كبيرة فقالت لو: يا سيد"بوس"، 
 أرجوؾ، وىؿ يمكنني أف أسأؿ سؤااًل؟

 اسألي ألؼ سؤاؿ وسؤاؿ.
 ىؿ تقوؿ: إنؾ سوؼ تتزوجني؟

آه، لماذا تتظاىريف أنؾ ال تفيميف الطريقة التي تجري بيا األمور؟ أال 
 بي الصغيرة، كوني لي اآلف، كوني خميمتي وحبيبتي.تريف.... يا تفاحة قم

 ال. ال أرغب بتاتًا بعبلقات غرامية مع رؤسائي!
 ماذا تخشيف، يا تفاحتي الصغيرة؟

ثـ إني ال أرغب في تحطيـ منزلؾ. والعقد المستعار قد يجعؿ اإلنساف يفقد 
 عقده الخاص.

قديـ عديـ ألـ أقؿ لؾ: إف اإلنساف ال يذىب إلى الرقص معطرًا بعطر 
الرائحة؟ كاريندي، يا عقدي الجديد، يا غرسة البندورة التي تنمو عمى التربة الغنية 

 لمنزؿ ميجور! مَـّ تخافيف؟ وما خطبؾ؟
 إني أعشؽ شابًا اسمو"كامونجوني".

ىا! يا كاريندي، ال تجعميني أضحؾ، ىؿ أنت حقًا مف الطراز القديـ؟ ىؿ 
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تظاىروف أنيـ رجاؿ؟ وىؿ تـ ختاف أولئؾ تتحدثيف عف واحد مف الصبية الذيف ي
 الصبية؟

إف حبة البطاطا التي يقتمعيا المرء لنفسو ال تكوف ممطخة بالوحؿ. كما أف 
ف أولئؾ الذيف  قصب السكر الذي يقتمعو المرء ليس لو أطراؼ غير ناضجة. وا 
يحبيـ اإلنساف ال يتحولوف. والفتى الذي تدعي أنو غير مختوف ىو حبيبي 

 المختار.
اسمعي يا"كاريندي". سأحكي لؾ شيئًا، يقوؿ ذلؾ"بوس كييارا" وىو يميث. 
يبتعد عف الطاولة ويقترب كثيرًا مف"كاريندي". إف مسألة االختيار في ىذه األياـ 
بيف"وايجوكو"، الرجؿ ذو الصدر الممتمئ بالشعر و"كانجوكو" العاشؽ الشاب، لـ 

و" الممموء بالشعر بواسطة تعد مسألة سارية. فقد تمت حبلقة صدر"وايجوك
الماؿ... ولكف بما أف مف الصحيح تمامًا أف القمب ال يجوع إال إزاء مف اختاره، 
فإنني لف أشدد عمى قضية كونؾ خميمتي. لقد رفضت منزاًل جميبًل، كما رفضت 
ثيابًا باىظة الكمفة، ورفضت حمؿ سمة التسوؽ: ال بأس. كما تشائيف، ولكف 

 فقط. ال ترفضيني.اسمحي لي بطمب واحد 
ألست عضوًا في"كنيسة الفردوس"؟ ىؿ تقرأ اإلنجيؿ دائمًا؟ عندما تذىب إلى 
البيت، اقرأ إنجيؿ"رومانس"، الفصؿ الثالث عشر، والسطر الرابع عشر: إياؾ أف 
تعقد عقودًا مف أجؿ لحـ البشر، وتنصاع لتحقيؽ الشيوة والشبؽ الجنسي مف جراء 

 ذلؾ....
سو كتب: اطمب وسوؼ يعطى لؾ، فتش وسوؼ تجد، ولكف في الكتاب نف

اقرع الباب فيفتح لؾ: ألف كؿ مف يطمب يناؿ، ومف يفتش يجد، ومف يقرع الباب 
يفتح لو.... يا ثمرتي الصغيرة، يا حبيبتي، لسنا بحاجة حتى إلزعاج أنفسنا 
بالمجاممة. إف أرض ىذا المكتب مناسبة. ولو كانت ىذه المكاتب تحكي، فإنيا 

ي قصصًا كثيرة. إف األرض اإلسمنتية الناعمة تشكؿ فراشًا خياليًا. إنو ستحك
 يجعؿ الظير وكافة عظاـ الحبؿ الشوكي مستقيمة مف األسفؿ وحتى الرقبة.

ال أريد جعؿ ظيري مستقيمًا! ردت"كاريندي" بحدة، وىي لـ تعد تخفي غيظيا 
 وغضبيا.

يو اآلف. ويكاد االثناف يحاوؿ"بوس كييارا" معانقة كاريندي وتطويقيا بذراع
يسقطاف عف الكرسي. تنيض"كاريندي" وتعمِّؽ حقيبتيا اليدوية عمى أحد كتفييا 
وتبتعد عنو إلى الوراء، ولكف"بوس كييارا" يصؿ إلييا. يدوراف حوؿ بعضيما في 
المكتب وكأنيما يرقصاف رقصة الصياد والطريدة. لقد تخمى"بوس كييارا" عف كؿ 
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 مة.تظاىر بالشرؼ والكرا
ينقض"بوس كييارا" فجأة عمى كاريندي، تمسؾ إحدى يديو بخصرىا بينما 
تحاوؿ اليد األخرى تممس جسدىا. أما كاريندي فتحاوؿ التممص مف قبضة الرجؿ، 
وىي في الوقت نفسو تضرب بقبضتي يدىا عمى صدره كما تحاوؿ عبثًا فتح 

ة طبيعية. كاف صوت حقيبتيا اليدوية لكي تستؿ منيا مطواتيا التي تحمميا بصور 
أنفاسيما الثقيمة يمؤل المكتب. تشعر"كاريندي" أنيا عمى وشؾ أف تغمب. وفجأة 
تنسى أف ىذا ىو رئيسيا ورب عمميا وتصيح بصوت مرتفع: إذا لـ تتركني أذىب، 

 فسأصرخ طمبًا لمنجدة.
يتوقؼ"بوس كييارا". يتذكر زوجو وأوالده. يتذكر أنو في أياـ األحد غالبًا ما 

وف الشخص الذي يقرأ اإلنجيؿ في مذبح كنيسة الفردوس، وأنو مف حيف لحيف يك
يتحدث في حفبلت الزفاؼ وىو يوجو النصيحة لمعروسيف عف حاجة األبويف 
واألطفاؿ لمعيش في كنؼ المحبة واالنسجاـ؛ إنو يتذكر ىذه األشياء كميا في آف 

يرتو. تنطفئ النار لديو واحد. يتصور ازدراء الببلد كميا إذا اتيـ باغتصاب سكرت
فجأة، وتخبو حماستو. يرفع يديو عف"كاريندي" يتناوؿ منديبًل مف جيبو ليمسح 
عرقو. يوجو نظراتو لػ"كاريندي". يحاوؿ أف يقوؿ شيئًا، ثـ يتوقؼ. إنو يحاوؿ أف 
يجد الكممات لكي ينقذ ماء وجيو. ويحاوؿ أف يضحؾ، لكف الضحؾ يخونو ومف 

اه يسأؿ، ىؿ يعني ذلؾ يا"كاريندي" أف ال أحد في البيت أجؿ أف يقوؿ شيئًا نر 
يداعبؾ ويغازلؾ؟ عمى أية حاؿ، ال تتوصمي إلى استنتاجات متسرعة. لـ يكف ىذا 
سوى مزاح بيف والد وابنتو. اذىبي إلى البيت اآلف. مف األفضؿ أف تضربي 

 الرسائؿ عمى اآللة الكاتبة غدًا.
اؿ تفكر بالمزاح بيف األب وابنتو. لكـ تذىب كاريندي إلى البيت، وىي ال تز 

 كانت تعرؼ ذلؾ المزاح بصورة جيدة. إنو مزاح بيف نمر كاسر وعنزة ضعيفة.
تأتي"كاريندي" إلى العمؿ في الصباح كعادتيا. تتأخر مدة خمس دقائؽ. 
وتجد أف"بوس كييارا" قد وصؿ قبميا. يطمبيا"كييارا" إلى مكتبو. تدخؿ"كاريندي" 

يا قميؿ مف الحرج وىي تسترجع في ذاكرتيا المشادة بينيما في الميمة المكتب. ينتاب
 الماضية، غير أف"بوس كييارا" ال يرفع عينيو عف الجريدة اليومية،
 يا آنسة كاريندي، يبدو في األياـ األخيرة وكأنؾ سيدة نفسؾ.

 آسفة يا سيدي. فقد تأخر الباص.
ى الوراء في كرسيو. يوجو يرفع"بوس كييارا" نظره عف الجريدة. ويستند إل

 نظرة مميئة بالمرارة إلى"كاريندي".
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لماذا ال تعترفيف أف المشكمة تكمف بالمشاوير التي بقدميا لؾ الصبية 
الصغار؟ يا آنسة"كاريندي" يبدو وكأنؾ ال تيتميف كثيرًا بالعمؿ. أشعر وكأف عمي 

لبيت فينة مف أف أدعؾ تتبعيف دوافع قمبؾ. سيكوف مف األفضؿ لؾ الذىاب إلى ا
ذا شعرت في يـو مف األياـ أنؾ بحاجة لمعمؿ، كما تعمؿ بقية الفتيات،  الزماف. وا 
فأنا لف أغمؽ الباب. خذي راتب ىذا الشير وراتب الشير القادـ أيضًا بداًل مف 

 اإلنذار.
لـ يعد لدى صديقتنا"كاريندي" عمؿ اآلف. إنيا تطوؼ الشوارع مرة ثانية بحثًا 

لى البيت لكي تحزف وتتحسر بصمت. تجمس في غرفتيا حتى عف عمؿ. تعود إ
المساء، منتظرة حبيبيا الشاب. يدؽ قمبيا طربًا بإيقاع الفرح والسعادة وىي تتذكر 
صوت كممات حبيبيا الشاب. اإلنساف ييتـ بمف يحب. سوؼ يمنحيا 
حبيبيا"كامونجوني" القوة لتحمؿ ىذا األسى مف خبلؿ كممات الغراـ واليياـ. 

 تي"كامونجوني" بعد طوؿ انتظار إلى البيت.يأ
تحكي"كاريندي" كامؿ قصة"وايجوكو" الذي تمت حبلقة شعر صدره بالماؿ 
ليس ثمة حب أكبر مف ىذا، وىو أف ترفض فتاة معاصرة دراىـ"وايجوكو" ألنيا 
تحب"كامونجوني". تختتـ"كاريندي" حكايتيا، إنيا تنتظر منو تنييدة عاطفية. إنيا 

 يغمرىا بالقبؿ التي تغسؿ عنيا دموعيا ولكف ال.تتوقع أف 
إف"كامونجوني" ىو الشخص الذي يخفض عينيو مثؿ النمر الخجوؿ أو مثؿ 
سنبمة مميئة محنية. غير أف حافزه ىو حافز النفاؽ والرياء، يمقي محاضرة 
عمى"كاريندي". يعمف أنو يعرؼ حؽ المعرفة أنيا تموَّت في فراش"وايجوكو كييارا"، 

كييارا ليس أوؿ شخص يناؿ مف فخذييا، وأف فتاة رشفت مباىج الماؿ ال وأف 
تستطيع البتة التوقؼ عف الشراب واالرتشاؼ، إف مف يستطعـ شيئًا يكتسب ميبًل 
وولعًا باالستطعاـ. الحرباء تظؿ دائمًا حرباء. إف فتاة تعودت عمى الذىاب مع 

لى  حد إنجاب أطفاؿ وىي لـ رجاؿ مف عمر والدىا وىي لـ تزؿ في المدرسة، وا 
تزؿ تمميذة، كيؼ ليا أف تتوقؼ؟ أخبريني ىذا، يا"كاريندي"، يا ذات الفخذيف 
الرخويف، لو سمحت"لوايجوكو" أف يمسح سخامو عف فخذيؾ، فيؿ تأتيف لتحكي 
ذلؾ لي؟ ال. إنؾ تنسجيف ىذا النسيج لمجرد أف"وايجوكو" رفض أف يتركؾ 

 مف أجؿ الغراـ الحديث.تواصميف صناعة سريره في الفنادؽ 
 تموذ"كاريندي" بالسكوت.

تنساب الدموع عمى وجنتييا، وال تعمؿ عمى مسحيا. يشتعؿ الغيظ والمرارة 
 في فؤادىا.
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تسأؿ كاريندي نفسيا أسئمة كثيرة دونما أجوبة. لقد توقفت البقرة األصيمة عف 
 إعطاء الحميب، فيؿ لـ تعد تصمح لغير الذبح اآلف؟

يندي"، احترؽ السيؼ مف طرفيو، لقد عادت إلى حيث بدأت. بالنسبة لػ"كار 
وىكذا قؿ لي، قؿ لي يا مف أمسكت بيدي لكي تحميني مف السقوط ثانية، ىؿ 
يعني ذلؾ أف"كاريندات"كينيا الحديثة ليف عضو واحد فقط؟ مف سيمنع"كاريندي" 

 مف الطواؼ في الشوارع وكأنيا أخت"قاييف" األسطوري؟
 قررت اليـو أنيا ال تعرؼ الفارؽ بيف:ذلؾ ألف"كاريندي" 

 أف تستقيـ وأف تنحني،
 أف تبتمع وأف تبصؽ،
 أف تصعد وأف تيبط،
 أف تروح وأف تغدو.

 نعـ، فمف ىذا اليـو لف يكوف بمقدورىا التمييز بيف:
 المعوج والمستقيـ،
 األحمؽ والحكيـ،
 الظبلـ والنور،

 الضحؾ والدموع،
 جينـ والجنة

 وممكوت اهلل. وبيف مممكة الشياطيف
 مف قاؿ إَف في حياة اإلنساف عمى األرض يوميف فقط؟ يوميف مف 

 العسؿ واألسيد
 والضحؾ والدموع
 والوالدة والموت.

وبالنسبة"لكاريندات" كينيا الحديثة، أليس كؿ يـو مساويًا تمامًا لبقية األياـ؟ 
سادىف ألف اليـو الذي ولدف بو ىو عيف اليـو الذي يدفف فيو كؿ عضو مف أج

ولذلؾ يبقيف بعضو واحد فقط. فمتى ستجفؼ"كاريندات"  -باستثناء عضو واحد
 كينيا الحديثة الدموع عف وجوىيف؟ ومتى سيكتشفف الضحؾ في حياتيف؟
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(3) 
عندما فرغت"وارينجا" مف حكايتيا، نظرت إلى األعمى لكي تدرس وجو 

س ال يزالوف الفتى. ثـ أطرقت ونظرت إلى شارع"ريسكورس"، فبلحظت أف النا
يتمشوف منيمكيف بأعماليـ وأف السيارات ال تزاؿ تنعؽ وىي تجتاز بعضيا بعضًا 
وأنو لـ يطرأ عمى"نيروبي" أي تغيير منذ المحظة التي طردت فييا مف بيتيا 

 في"أوفافاجريشو".
في تمؾ المحظة بدأت أجراس كنيسة القديس"بطرس كميفرز" تدؽ، تذكِّر 

الغروب. اتجيت وارينجا مع الفتى نحو دقات األجراس.  الناس بصبلة التبشير قبؿ
 لكأف األجراس نفسيا كانت تغّني، وسمعت وارينجا الكممات التالية: 

 تعالوا، تعالوا
 تشبثوا بمحراثكـ

 وال تنظروا إلى الوراء
 تعالوا، تعالوا....

لى  -سألت"وارينجا" نفسيا: إنني دائمًا أسمع ىذه األصوات فأيف مصدرىا؟ وا 
ف ستقودني؟ وعمى الرغـ مف أنيا لـ تدخؿ الكنيسة منذ عيد بعيد، وجدت نفسيا أي

 تتمتـ كممات الصبلة:
 أيتيا العذراء المقدسة، مريـ، والدة اإللو وأمنا،

 وأنت يا يوسؼ المقدس
 وأنت يا مبلكي الحارس،

 بؿ يا كؿ القديسيف.
 صموا مف أجمي

 بحيث يمكف أف أتخمى
 ياتيعف ذنب الرغبة في إنياء ح

 قبمما أكمؿ عمري عمى األرض
 راقبوني واحموني اليـو
 وفي كؿ أياـ عمري
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 حتى يحيف يـو قضائي. آميف.
وعندما سكتت أجراس كنيسة"القديس بطرس"، اتجيت"وارينجا" إلى الفتى 
وقالت: أشكرؾ ألنؾ استمعت لي بصبر كبير. إنني أشعر وكأف أحماؿ قمبي قد 

 د االعتراؼ لمكاىف الكاثوليكي.خفَّت مثمما كاف يحدث لقمبي بع
ربما أكوف كاىنًا لـ يرسَّـ بعد... ولكنني أنتمي لجماعة تداعت لتأدية الخدمة 
بسبب فقر أىؿ كينيا. لقد كانت قصتؾ، وأقصد قصة"كاريندي"، و"وايجوكو" 
و"كامونجوجي" طعنة في صميـ قمبي، وكأنيا رمح مرؽ فيو. ىناؾ كاريندات ال 

كينيا، كما تقوليف. ولكنني ال أتفؽ معؾ في أف أطفالنا لف  حصر ليف وال عد في
يعرفوا الضحؾ أبدًا. عمينا أف ال نيأس أبدًا. فاليأس ىو الذنب الذي ال يمكف 
غفرانو. إنو الذنب الذي لف يغفر لنا عنو مف قبؿ األمة واألجياؿ القادمة. أيف 

 ستذىبيف اآلف؟ وما ىو اتجاه سيرؾ؟
 "إيمموروج".

 موروج"؟ ىؿ ىي مسقط رأسؾ؟إلى "إيم
 نعـ، "إيمموروج" ىي مسقط رأسي. لماذا؟

ليس ىناؾ سبب خاص. كنت أسألؾ فحسب. ولكف الباصات إلى"إيمموروج" 
ال تقؼ ىنا. إف موقؼ"كاكا" ىذا مف أجؿ الباصات التي تذىب إلى"كياميو" و"ندو 

نجوري". أما مبيري" و"تينج آنج" و"نجيموا" و"إيكونو" و"كاريا إيني" و"جيثو 
الناقبلت إلى إيمموروج فتتوقؼ في موقؼ الناقبلت المسافرة إلى"نياكورو" نفسو 

 ىناؾ في موقؼ"نيامكيما".
أعرؼ. كاف ذلؾ في الحقيقة مقصدي. وال أعرؼ أية ريح دفعتني إلى ىذا 

 الطرؼ مف الشارع.
وقفت"وارينجا"، مثؿ شخص ينيض مستيقظًا مف حمـ ميمؾ في النيار، ثـ 

ت حقيبتيا اليدوية عمى أحد كتفييا وقالت لمفتى، ال بأس، انتبو لنفسؾ، كانت عمق
 سعيدة ولكنيا خجمة قميبًل.

 انتبيي لنفسؾ وأرجو أف ال يصيبؾ الدوار مرة ثانية.
عندما استدارت وارينجا لكي تشؽ طريقيا نحو"نياماكيما"، ناداىا الفتى قائبًل: 

 انتظري لحظة....
رت إلى الوراء وىي تتساءؿ: ىؿ يمكف أف توقفت""كاريندي" ونظ

 يكوف"كامونجوني" آخر ويظف أنو ظفر بػ"كاريندي" ذات الفخذيف الرخويف؟
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فتح الرجؿ الحقيبة التي كاف يحمميا. فتش داخميا، ثـ أخرج بطاقة 
وأعطاىا"لوارينجا" وىو يشرح ليا: لقد قمت لؾ: إف قصتؾ أو حكايتؾ الرمزية 

و"كامونجوني" طعنتت فؤادي. إذا كنت ترغبيف معرفة  عف"كاريندي" و"وايجوكو"
المزيد عف الظروؼ التي تولدِّ"كاريندات" و"وايجوكوات" حديثة فاذىبي إلى 

 الميرجاف المسجؿ عمى البطاقة عندما تصميف إلى"إيمموروج".
ابتعد الرجؿ عنيا وىو يمشي بخطوات مديدة. سارت"وارينجا" في شارع"ريس 

محطة"إسو" النفطية، وعبر شارع النير قدمًا إلى"نيا ماكيا". كوريس" عبر ممحقات 
لـ تنظر خمفيا سوى مرة واحدة. لـ أسأؿ عف اسمو أبدًا، راحت تفكر. ربما يكوف 
االسـ عمى البطاقة التي أعطاىا لي. ولكف الرجاؿ كافة، بكؿ مشاربيـ، ليسوا 

ال أميؿ إلى سوى مصاصي دماء ظرفاء. يطمب مني الذىاب إلى ميرجاف. وأنا 
الذىاب ألي حفؿ. ال أريد مزيدًا مف العبلقات، ولو كانت مع"وايجوكو"، العجوز 

 ذو الصدر المكسو بالشعر أو مع"كامونجوني"، مف العشاؽ الشباب.
لـ يكف ىناؾ أية عربة في"نياماكيما" عمى خط السفر إلى"إيمموروج" 

 أو"ناكورو".
ؿ والبطاطا بالقرب مف اتكأت وارينجا عمى جدار حانوت لبيع البص

مميى"نياماكيما": وبعد ىنيية ضبطت وارينجا نفسيا تتممس بأصابعيا البطاقة التي 
أعطيت ليا. فقد تذكرت أنيا لـ تقرأىا بعد. توقفت ثـ أخرجتيا مف جيبيا 

 وفحصتيا فحصًا دقيقًا وكاف ىذا ما قرأتو:
 ميرجاف الشيطاف

 تعالوا وشاىدوا بأنفسكـ
 يكفميا الشيطافمنافسة يرعاىا و 

 مف أجؿ اختيار سبعة خبراء في السرقة والمصوصية
 مقدار كبير مف الجوائز

 جربوا حظكـ
 منافسة الختيار أمير سبعة لصوص في"إيمموروج"

 عدد وافر مف الجوائز
 عصابة مبلئكة الجحيـ بيف الحضور

 الشيطاف -التوقيع 
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 ممؾ جينـ
 برعاية عريف المصوص والسارقيف

 روج الذىبية.مرتفعات إيممو 
شعرت وارينجا وكأنيا طعنت بحد سكيف في بطنيا. أمعنت النظر فيما 
حوليا، منقمة عينييا مف طرؼ آلخر، أماميا ومف خمفيا، لكي تتأكد فيما إذا كاف 
جسدىا حقًا في"نياماكيما" أو أنيا كانت تحمـ مرة أخرى. أخذت األسئمة تداىـ 

التنقؿ والحركة. ومثمما تترؾ نحمة واحدة مسامع ذىنيا مثؿ جماعة النحؿ في حالة 
في المؤخرة أحيانًا، فإف سؤااًل واحدًا بقي ساكنًا في ذىف"وارينجا". مف ىو ذلؾ 
الشاب الذي أمسؾ بيدىا؟ وىؿ يعني ذلؾ أف حقيبة يدىا ردت إلييا مف قبؿ لص 
سارؽ؟ أخذت ترتجؼ. تممست البطاقة مرة أخرى كما استندت عمى جدار حانوت 

 ؿ والبطاطا لكي تحوؿ دوف سقوطيا إلى األرض.البص
غير أف قمبيا كاف يدؽ بسرعة. ميرجاف شيطاف في"إيمموروج"! ومنافسة بيف 
المصوص والسارقيف في"إيمموروج"! ىؿ غدًا ىو يـو األحد؟ مف ذا الذي يعتقد أف 

 مثؿ ىذه المعجزات يمكف أف تقع؟
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 الفصـــــــــل الثالــــــــث
 

(1) 
موقؼ"نياماكيما"، مثؿ مواقؼ العربات والباصات الكثيرة األخرى في كاف 

لى  -نيروبي، مكتظًا بالبشر وبالسيارات بشر قادموف أو ذاىبوف مف وا 
وادي"جروجاف"، حيث يحكى أف المرء ال يخفؽ ىناؾ في الحصوؿ عمى قطع 

لى  شارع تبديؿ ألية آلية أو لكؿ أنواع اآلليات؛ وبشر قادموف أو ذاىبوف مف وا 
النير، الشارع الذي يحكى أف العماؿ والفبلحيف، ال سيما مف قدـ منيـ مف 
المناطؽ الريفية، يتسوقوف منو أياـ السبت واألحد. وبعض ىؤالء مجرد ناس 
يشتروف البطاطا والبصؿ وخضروات"سوكوما ويكي"، بينما يرغب آخروف بزيارة 

ء بطونيـ قبؿ الرجوع إلى المبلىي والمطاعـ لمحصوؿ عمى قارورة مف الجعة ومؿ
بيوتيـ في المراكز: كاريوكور، ايستمي، بومواني، شورومويو، باىاتي، مكاندارا، 
أوفافاجريشو، كاريوبانغ، وداندورا. غير أف األكثرية مسافروف ينتظروف العربة التي 
يمموروج.  ستسافر إلى نايفاشا، جيمجيف، أو لكالوف، نياىورورو، ناكورو، روايني، وا 

نياماكيما، عندما يغص المكاف بالبشر والسيارات، فإنيا تحدث جمبة تعادؿ  أما
 سبعة أسواؽ معًا.

لـ يكف ىناؾ في ذلؾ األحد آليات كثيرة مسافرة إلى"روائيني" و"إيمموروج"، 
كانت"وارينجا" تتطمع بترقب كمما سمعت قرقعة وىدير ناقمة مف الناقبلت. ولكنيا 

لمسافريف إلى"ناكورو" أو"نياىورورو" فقط؛ كاف قمبيا حيف تسمع النداء يوجو إلى ا
ييبط. وعندما أزفت الساعة السادسة، بدأت وارينجا ترثي لحاليا وتصمي بصمت: 
أيتيا العذراء، مريـ، يا أـ اهلل، أشفقي عمي. فأنا ال أرغب بقضاء ليمة أخرى في 

ف كانت عربة يجرىا حمار، أي شيء ينقمني  نيروبي. ساعديني لكي أجد حافمة، وا 
بعيدًا عف نيروبي ويأخذني إلى مسقط رأسي في"إيمموروج". المجد لؤلب واإلبف 
 والروح القدس، وكما كاف الحاؿ في البدء، سيكوف اآلف وسيظؿ أبد الدىر، آميف.
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لـ تكد تنيي صبلتيا حتى وصمت ناقمة مسافرة إلى إيمموروج. لكنيا عندما 
ميع ىذا الناقمة مف أكواـ األنقاض في نظرت إلييا أصيبت بالذعر: ىؿ تـ تج

وادي"جورجاف"؟ كانت الناقمة قديمة بالتأكيد، غير أف صاحبيا حاوؿ جاىدًا إخفاء 
عمرىا عف طريؽ طبلء جانبييا بعدد كبير مف اإلعبلنات التي تجذب العيف 
والعقؿ: إذا كنت تريد ثرثرة أو شائعات فاركب ناقمة"مواؤرا" مف طراز"ماتاتو ماتاتا 
ماتامو"، دروبؾ ىي دروبي. السرعة الزائدة تفمؽ حبة البطاطا. إزحؼ ولكف ابمغ 

 بيتؾ بأماف.
وقبؿ أف تنتيي مف قراءة كافة اإلعبلنات، شاىدت"وارينجا" السائؽ يقفز إلى 
الخارج ويشرع في اإلطراء عمى ناقمتو، وىو يجذب االنتباه ليا بكممات وأغاف 

 حالتيا الصحية العاجزة.يقصد منيا تحويؿ أعيف الناس عف 
ادخؿ واستقؿ ناقمة"ماتاتو" مف طراز"فوردت" وسوؼ تجد نفسؾ في"ليمورو"، 
يمموروج قبؿ أف ترمش رمشتيف مف عينيؾ. سمعت  ساتبليت، نيفاشا، روائيني، وا 

 الفتياف مرة يغنوف:
 لو كاف ممكوت اهلل قريباً 

 سوؼ آخذكف أيتيا العاىرات إلى اإلجتماع.
 حكف إياه الرب بالمجافالشيء الذي من

 تبعنو اآلف بعشريف شمينًا.
أييا الشباب، اسمحوا لي أف أحكي لكـ سرًا: صار ممكوت اهلل قريبًا بواسطة 
ناقمة"مواؤرا" مف طراز"ماتاتو ماتاتا ماتامو فوردت". وحتى السفر إلى مممكة 

ج" ىنا، وليست الشيطاف ال يشكؿ شيئًا لناقمة"مواؤرا". ادخموىا، ادخموىا. إف"إيممورو 
 أبعد مف بعد العيف عف األنؼ.

لدى سماع كممة شيطاف، تعرضت وارينجا مرة ثانية لشعور غريب مخيؼ. 
تذكرت دعوتيا إلى ميرجاف الشيطاف والمنافسة التي ستجري بصدد السرقة 
والمصوصية، فسألت نفسيا مف جديد: أي نوع مف الميرجانات ىذا الميرجاف؟ مَـّ 

فكيؼ يمكف لو أف يكوف شريكًا في  -كاف شخصًا طيبًا جدًا معي تتألؼ المنافسة؟
عصابة مف السارقيف والمصوص؟ لماذا لـ يسرؽ حقيبة يدي؟ ولكنيا وىي تصغي 

 لمكممات الصادرة عف لساف"مواؤرا"، نسيت العبء الثقيؿ الذي تحممو في قمبيا.
وىـ  أما اآلف فكاف عشرات مف الناس قد خرجوا مف المبلىي والخمارات

يقفوف عند الحاجز الحجري لكي يشاىدوا صاحب الناقمة بأنفسيـ، ويحضونو عمى 
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 المواصمة قائميف: نعـ، نعـ، قؿ لنا كؿ شيء.

(2) 
بدا وكأف ناقمة"ماتاتو ماتاتا ماتامو" مف طراز"فوردت" المسجمة تحت رقـ 

ة. . ـ. ـ. ـ لصاحبيا"مواؤرا" ىي أوؿ سيارة آلية صنعت في الكرة األرضي333
كاف المحرؾ يئف ويزعؽ مثؿ عدة مئات مف الفؤوس وىي تضرب وتدؾ في آف 
واحد. أما جسـ السيارة فكاف ييتز مثؿ قصبة تمعب بيا الريح. كما كانت اآللية 

 برمتيا تتيادى عمى الطريؽ مثمما تتيادى بطة فوؽ جبؿ.
 في الصباح، وقبؿ تشغيميا، كانت الناقمة تمنح المشاىديف متعة رائعة.

كاف المحرؾ ييدر ثـ يسعؿ وكأف قطعة مف المعدف عمقت بحنجرتو، ثـ 
يحدث صريفًا وكأنو مصاب بمرض الربو. وفي مثؿ ىذه األوقات، كاف مواؤرا 
يفتح غطاء المحرؾ بصورة درامية، ويتنقؿ مف مكاف آلخر، يممس ىذا السمؾ أو 

القيادة. ثـ نراه  ذاؾ، ثـ يغمؽ الغطاء بمثؿ تمؾ الدرامية قبؿ أف يعود إلى عجمة
يضغط برفؽ عمى المسرع بقدمو اليمنى، فيبدأ المحرؾ باألنيف وكأف تدليكًا جرى 

 عمى بطنو.
غير أنو كاف لمناقمة ضابط اتصاؿ عمومي يتمثؿ بشخص"مواؤرا". كاف 
الناس يسألونو: يا مواؤرا، ىؿ ترجع ىذه السيارة إلى أياـ النبي نوح؟ كاف مواؤرا 

يستند عمى السيارة، ثـ يحاوؿ بعث النشوة في المشاىديف يضحؾ وييز رأسو، و 
 بالبرىاف عمى أف السيارة مف النوعية الممتازة.

إنني أقوؿ لكـ بصدؽ وأمانة: ليس ثمة سيارة حديثة يمكف أف تجاري بناء 
سيارة الفورد. ال تقتصروا عمى تبياف الفارؽ الصارخ في ىيكؿ السيارة. ليس 

مف طراز بيجو  -الذي تصنع منو السيارات الحديثة الجماؿ غذاًء. إف المعدف
وتويوتا وكانترز بؿ حتى سيارات فولفو ومرسيدس يتفتت إربًا إربًا بسيولة نقع 
الورؽ بمياه األمطار. ولكف ذلؾ ال ينطبؽ عمى سيارات الفورد، أوه ال! إف معدنيا 

ى. إنني مف النوع الذي يحكى بأنو قادر عمى إحداث ثقوب في السيارات األخر 
أفضؿ االحتفاظ بيذا الطراز القديـ. إف الحجر الذي يشتد قسوة بمرور األياـ ال 
يبمى بمياه المطر. وقد يسبب العقد المستعار فقداف العقد الحقيقي الخاص. النماذج 
الحديثة ترد مف الياباف وفرنسا وألمانيا وأمريكا. إنيا تخب بنشاط مدة شيريف مف 

 طراز"فوردت" في منتصؼ الطريؽ تمامًا. الزماف ثـ تتفسخ وتترؾ
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ومع ذلؾ كانت غاية مواؤرا ىي جمع الماؿ بالسرعة الممكنة في سبيؿ شراء 
عربة أكبر يمكنيا أف تقؿ عددًا أكبر مف المسافريف، بحيث تصب مبالغ أكبر مف 

 الماؿ النقدي بسرعة في جيوبو.
اؿ. اعتاد أف يردد بأنو كاف"مواؤرا" واحدًا مف الذيف يتعبدوف في مقاـ إلو الم

ال يوجد مكاف ال يود زيارتو، وال نير ال يجتازه، وال جبؿ ال يتسمقو، وال جريمة ال 
 يقترفيا في إطاعة مخمصة لرب الماؿ المتوىج.

غير أنو بدا وكأف صمواتو ال تمفت االنتباه أو ال تبلقي ترحابًا، ألف مواؤرا لـ 
مة التي تركيا لو أحد األوروبييف ممف يطمؽ يممؾ في حياتو أية آلية سوى تمؾ الناق

عمييـ اسـ"نيانجويكو". ونادرًا ما كاف مواؤرا يدفف نفسو في الحزف واألسى 
ويتساءؿ: ىؿ كنت عمى الطريؽ طيمة ىذا الوقت، وثمار النجاح تتدلى فوؽ 
ناظري ىنا، وحيف ال يكوف عمي سوى مدُّ ذراعي اللتقاطيا، إذ بي أراىا تتراجع 

ف وقفت عمى أصابع قدمي؟إلى مس  افة بعيدة بحيث ال أستطيع الوصوؿ إلييا وا 
يحب"مواؤرا" أف يقوؿ لمناس: إف ىذه النقود التي جمبيا األوروبيوف إلى ىنا 
شر بكامميا، حيف نفكر أف النقود ىي التي كانت سببًا في صمب"ابف مريـ"، رغـ 

عد؟ أما بالنسبة لي، فأنا أود أنو كاف أوؿ مولود لرب الييود، فما الذي يمكف قولو ب
د الناس أف يفكروا  أف أبيع أمي نفسيا عندما أعتقد أنيا ستدر عمي ثمنًا باىظًا! تعوَّ
أف ىذا إنما ىو تباه ال جدوى منو مف رجؿ أعماؿ خمي الفؤاد، ثمة شخص واحد 
فقط كاف يعرؼ أف"مواؤرا" ال يمزح حيف يكوف الشأف شأنًا ماديًا، ولكنو لـ يرجع 

طمقًا ليروي الحكاية. لقد تشاجر مع مواؤرا عمى خمسة شمينات. رفض الرجؿ أف م
يدفع، ال بؿ إنو وبخ"مواؤرا" بسخرية قائبًل: إنؾ دائمًا تبتز الماؿ مثؿ خنفساء في 
الروث الذي يمتص ماء المطر وسوؼ ال تكسب الثروة عمى اإلطبلؽ. أما"مواؤرا" 

ات، رغـ أنؾ تعرؼ تماـ المعرفة أننا فقاؿ لو: لقد رفضت أف تدفع خمسة شمين
اتفقنا عمى أنؾ تستأجر السيارة مقابؿ خمسة وسبعيف شمينًا، لمجرد أنني نقمت 
مسافريف آخريف. ىؿ كنت تستأجر مقعدًا واحدًا أـ السيارة بكامميا؟ أتحداؾ أف 

 تيرب بنقودي. إف"مواؤرا" الذي تراه لـ ُيشحذ مف طرؼ واحد كالمنجؿ.
جؿ في صباح أحد األياـ مشنوقًا في بيتو. ىذا وقد ترؾ إلى لقد ُوجد الر 

إياؾ أف -جانب الجثة قطعة ورؽ حممت الكممات التالية المكتوبة بخط غير واضح
 رجاؿ أعماؿ خصوصيوف. -تمعب بأمبلؾ اآلخريف. نحف أرواح الشيطاف

غير أف العمؿ الذي كاف يعرؼ بو"مواؤرا" ىو قيادة السيادة مف طراز فوردت 
 ـ. ـ. ـ. 333حت رقـ ت
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(3) 
ثمة قوؿ مأثور مفاده أنو عندما يتعب عصفور طائر، البد أف يحط عمى أية 
شجرة، وعندما لـ تشاىد"وارينجا" أية سيارة أخرى مسافرة إلى"إيمموروج"، فإنيا 
دخمت سيارة"مواؤرا". ىذا ولما شاىد مواؤرا وارينجا تدخؿ سيارتو، أضاؼ أشياء 

 و وكمماتو:زخرفية أخرى ألغاني
 أيتيا الصبية العذراء، إذا كاف عميَّ أف أرجو وألتمس،

 ال تقولي إنؾ ستحمميف،
 ألنني كما أعرؼ فرممة دراجة نارية،

 ىؿ تتصوريف أنني ال أستطيع أف أستخدـ الفرامؿ لؾ؟
توقؼ عف الكبلـ، جاش صدره بتنييدة. ألقى نظرة فاحصة عمى الناس الذيف 

و يضع يديو عمى وركيو. ثـ ىز رأسو وقاؿ: إف فرامؿ أحاطوا بو اآلف. تبسـ وى
المتسكع فرامؿ مزيفة. ليس ىناؾ فرامؿ تضاىي فرامؿ سيارة"ماتاتو ماتاتا ماتامو 
مف طراز فوردت". خرج الناس عف طورىـ مف الضحؾ وراحوا يصفروف بصوت 

يمموروج.  مرتفع. تابع مواؤرا إطراءه التماسًا لمركوب إلى ليمورا، نافاشا، روائيني، وا 
 دعونا نذىب اآلف. وال تنسوا، إف دروبكـ ىي دروبي.

نيروبي  -لقد سافر  مواؤرا في ذلؾ السبت جيئة وذىابًا عمى طريؽ لمورو
دوف أف يوفؽ بما يكفي مف الركاب لتسديد ثمف البتروؿ المستيمؾ. وعندما قرر 

مكانية نقؿ عدد في وقت متأخر مف تمؾ الظييرة الذىاب إلى"نياماكيما" ليستطمع إ
قميؿ مف المسافريف لكي يدفع ثمف البتروؿ إلى"إيمموروج". ليذا السبب كاف اآلف 
يصيح بشدة وبأعمى صوتو قائبًل:.... ال تنسوا: ىذه ببلدكـ وىذه سيادتكـ. إنسوا 
كؿ ما يتعمؽ بسيارات البيجو التي تقفز وتنط عمى طوؿ الطريؽ فتسبب لنسائنا 

 بمغوا مرادكـ.اإلجياض ازحفوا ولكف ا
صعد راكب آخر إلى السيارة. كاف يرتدي وزرة خارجية زرقاء الموف ميترئة 
عند الركبتيف والمرفقيف. وكاف حذاؤه مغطى بغبار الرماد. جمس قبالة"وارينجا". 
صعد"مواؤرا أيضًا وجمس في كرسي القيادة ودور المحرؾ قميبًل. ثـ غادر السيارة 

مف السيارة مرة ثانية. شعر وكأف كؿ شيء  بعد أف ترؾ المحرؾ يدور. خرج
 سينتيي إلى الصفر. ليس ىناؾ سوى راكبيف فقط.

راح يتساءؿ بانفعاؿ: ىؿ سأنتيي حقًا إلى االحتضار وأنا أثغو ثغاء الغنـ؟ 
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ألف تأزؼ ساعة أكوف فييا قادرًا عمى شراء سيارة جديدة مثؿ اآلخريف؟ أما اليـو 
ير، وشباب األحذية البلمعة، ممف يشووف الذرة فأصحاب عربات اليد وعربات الحم

ويبيعوف األرانب والفاكية وجمود الغنـ لمسائحيف عمى أرصفة الطرؽ يحصموف عمى 
دراىـ أكثر مما أحصؿ أنا. ماذا سيحؿ بي في خاتمة المطاؼ أنا "روبف مواؤرا"؟ 
 إف مف األفضؿ أف أتوقؼ عف سفرات الميؿ ىذه. سوؼ أستأجر غرفة في نيروبي

 وأذىب إلى ايمموروج صباح غد.
ولكنو عندما تذكر الخسارة التي لحقت بو فيما يخص ثمف البتروؿ، شعر 
وكأف سكينًاحادة تشؽ أحشاءه. كاف"مواؤرا" واحدًا مف أولئؾ الرجاؿ الذيف ال 

ف كانت قطعة  -يستطيعوف مطمقًا ترؾ قطعة نقد المعة تقؼ في طريقيـ حتى وا 
يفضؿ أف يسقط في حفرة وىو يسعى لموصوؿ إلييا. مف خمسة سنتات فقط. إنو 

ثـ قاؿ يحدث نفسو: أنا، ىؿ أضحي باجرة ىذيف اإلثنيف؟ ال، ربما قبؿ الوصوؿ 
إلى"ليمورو"، سأعثر عمى ركاب متروكيف عمى الطريؽ في الميؿ، أو آخريف ممف 
ينتظروف بصورة طبيعية الباصات في محطة"موتاراكوا"، وأستطيع جعميـ يركبوف 

يارتي بالكممات العذبة المعسولة. وفضبًل عف ذلؾ، أود في حقيقة األمر أف س
أقضي الميؿ في"إيمموروج" لكي أكوف في الغد بيف أوؿ المسافريف. إف مف يفتش 

 بدقة وعناية ال يخفؽ في العثور عمى شيء.
انتعش أممو بالثروة في الحاؿ، وأخذ قمبو يدؽ بشدة، فصاح بحيوية كبيرة: 

وشؾ أف تتخمفوا. إنكـ عمى وشؾ أف تفوتكـ سيارة"الماتاتو" وأنا خادـ إنكـ عمى 
لكـ. وجيوا أمركـ لي بنقمكـ إلى ممكوت اهلل أو مممكة الشياطيف! لينتشر السبلـ! 
مف األفضؿ لنا أف ننطمؽ بعيدًا، عميكـ أف تصموا إلى"إيمموروج" لكي ال يتوجب 

ت اآلخريف. ينبغي أف تكونوا في عميكـ فيما بعد االعتماد عمى الشائعات وتقوال
إيمموروج كي تشاىدوا بأـ أعينكـ وتسمعوا بآذانكـ... فالثراء قد يكوف مختبئًا عمى 
الطرؼ اآلخر مف األجمة! اسمحوا ليذه السيارة أف تدور بكـ حوؿ تمؾ األجمة 
التي تقؼ اآلف بينكـ وبيف الثروة الطيبة! لقد حانت الساعة... وعمينا أف ننطمؽ 

ى ايمموروج فالحظ الطيب قد ينقمب حظًا عاثرًا، والسعد ال يقـو بزيارة مبكرة إل
 مرتيف عمى اإلطبلؽ.

ىؿ تراه سينطمؽ أـ سيبقينا ىنا طيمة الميؿ مع حكاياتو؟ سأؿ الرجؿ الذي 
 يرتدي الوزرة الزرقاء.

إف سيارة"الماتاتو" مرتع لمقيؿ والقاؿ، واإلشاعات والحديث التافو 
جا". صعد"مواؤرا" إلى داخؿ العربة، دور المحرؾ وصاح ثـ بدأ أجابت"وارين
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 ينطمؽ.
وفجأة اندفع الجميور في كؿ ناحية يصفر صفيرًا مرتفعًا ومنخفضًا، إنذارًا 

 لمسائؽ بالتوقؼ. أوقؼ مواؤرا السيارة بالفرامؿ.
صعد إلى داخؿ السيارة شاب يحمؿ حقيبة مبلبس وكاف يميث فانضـ 

ؿ صاحب الوزرة الزرقاء. وسأؿ ىذا الشاب: ىؿ السيارة ذاىبة إلى"وارينجا" والرج
 إلى ايمموروج؟

 أجؿ، أجؿ، إلى"إيمموروج". قاؿ ذلؾ"مواؤرا" بمزاج طيب منشرح.
آه، كادت تفوتني! قاؿ الشاب صاحب الحقيبة، ولكف أحدًا لـ ييتـ بقولو، فقد 

 مرت فترة صمت وسكوت.
 ىؿ كنت مع مسافر آخر؟ سألو مواؤرا.

 أجابو الشاب صاحب الحقيبة. ال،
وضح الشاب الحقيبة بيف ركبتيو. نظرت إليو وارينجا نظرة سريعة وقصيرة 
ورأت أف الحقيبة كانت تحمؿ اسمو وعنوانو أيضًا السيد"جاتويريا"، قسـ الدراسات 

 اإلفريقية، جامعة نيروبي.
 في الجامعة! أحست"وارينجا" إحساسًا كرييًا مفسدًا في بطنيا.

"مواؤرا" بركابو الثبلثة، وارينجا، وجاتويريا وصاحب الوزرة الزرقاء. انطمؽ
اجتاز موقفي باصات"ماكاكو" والسكة الحديدية دوف أف يعثر عمى أي راكب آخر 
يحممو بسيارتو. ثـ ساؽ سيارتو عبر شارع"ىيؿ سيبلسي" ثـ انعطؼ إلى 

 شارع"نجونج". لـ يراوده أي أمؿ في العثور عمى أي راكب آخر.
فتح الشاب الذي يدعى"جاتويريا" حقيبتو وأخرج منيا ثبلثة كتب ىي: "حياة 
أعظـ المؤلفيف" لمكاتب"ىارولد شومبرغ" ثـ كتاب"مقدمة لموسيقى كامبا" 
لمكاتب"كافيو" والكتاب األخير ىو"األدوات الموسيقية لمكاتب"جراىاـ ىيسكوب"، 

 ياة أعظـ المؤلفيف.وألقى نظرة عمى كؿ مف ىذه الكتب ثـ بدأ يقرأ كتاب ح
إف الشيء المقسـو لؾ يظؿ دائمًا ممكؾ. عندما وصؿ مواؤرا إلى 
منعطؼ"داجوريتي"، بالقرب مف المحؿ العائد"لوانيني كبلف"، أوقفتو امرأة ترتدي 
بدلة كتانية فوؽ ثيابيا والبدلة كانت تغطي سمة ليفية تحمميا. وكانت حافية 

 رأة.القدميف ىؿ إلى"إيمموروج"؟ سألت الم
خذي مكانؾ في الداخؿ! قاؿ مواؤرا بفرح. ىيا ادخمي، يا أماه، فنحف 

 منطمقوف. ىؿ ىناؾ شخص آخر؟.
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ال، قالت المرأة وىي تدخؿ السيارة. وما إف دخمت حتى وضعت يدىا اليسرى 
 حوؿ ذقنيا مثؿ الكوب. ثـ تابع"مواؤرا" قيادة السيارة وىو يصفر.

نادي الجولؼ"، حظي مواؤرا براكب وعند موقؼ باص"سيجونا"، بالقرب مف"
آخر، بحيث أصبح مجموع الركاب خمسة. كاف ىذا المسافر يرتدي بذلة رمادية 
وربطة عنؽ عمييا عينة مف األوراد الحمراء. وكاف يحمؿ بيده اليمنى حقيبة جمدية 
 سوداء مع بطاقة معدنية المعة. أما عيناه فكانتا مدرعتيف بنظارات سوداء قاتمة.

ؤرا أف قمبو ينتفخ. راح يحدث نفسو معزيًا: بعد أف نقطع مسافة أبعد شعر موا
ربما أحظى بخمسة ركاب آخريف، فيصبح العدد عشرة ركاب مما يجعمني أحصؿ 

 عمى المزيد مف أجؿ البتروؿ.
غير أنو عندما وصؿ إلى"موتاراكو" في"ليمورو"، أطبؽ عميو الحزف واألسى. 

لغرب. تممكو مف جديد التردد والشؾ. ىؿ يترتب لـ يجد نفسًا واحدة مسافرة نحو ا
عمي السفر إلى"إيمموروج" مف أجؿ خمسة ركاب فقط؟ أخذ"مواؤرا" يفكر ويتأمؿ. 
أال ينبغي عمي أف أكذب وأقوؿ ليـ: إف العربة تعطمت وأنو سيترتب عمينا أف نناـ 

واؤرا"، ال في"كامبريثو"، ثـ نستأنؼ الرحمة في الغد؟ ولكف صوتًا آخر قاؿ لو: يا"م
 تمبط النعمة. قد تغير النعمة رأييا وأنت نائـ. ال تزدري فكة النقود القميمة.

وفي بطف اإلنساف ينضـ قدر مف الطعاـ إلى قدر آخر فتتشكؿ وجبة كاممة. 
كما تتجمع البنسات واحدًا بعد واحد وتتشكؿ شمينات كاممة في جيوب قانص الماؿ 

 واألرزاؽ.
واتجو نحو"إيمموروج" بركابو الخمسة وىـ: وارينجا،  دعس"مواؤرا" عمى المسرع

جاتويريا، صاحب الوزرة الزرقاء والمرأة ذات الرداء الكتاني والسمة وصاحب 
 النظارات السوداء.

(4) 
كانت المرأة صاحبة الرداء الفضفاض أوؿ المتحدثيف. وكانت العربة قد 

نجرتيا المرأة وقالت اجتازت"نجو يروبي" وىي تقترب مف"كينيني" عندما سمجت ح
 بصوت عاٍؿ: أييا السائؽ.

 ناديني"روبف مواؤرا"، قاؿ ليا السائؽ مداعبًا.
 أييا الصديؽ، دعني أحكي لؾ مشكمتي قبؿ أف نجتاز مسافة بعيدة.
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ليس عميؾ سوى أف تطرقي الباب حتى ينفتح. أجابيا"مواؤرا" وىو يظف أف 
دثة التي تعتبر معتادة في المرأة كانت تريد أف تبدأ ذلؾ النوع مف المحا

سيارة"الماتاتو". ثـ أضاؼ يقوؿ: إف الحكمة المختبئة في القمب ال يمكنيا أف 
 تكسب دعوى قانونية عمى اإلطبلؽ.

ذلؾ ىو المغزى، أييا الصديؽ. ليس في ىذا العالـ شيء ىاـ وقيـ مثؿ 
أعطيو لؾ مساعدة اآلخريف. إنني أركب سيارتؾ ولكنني ال أممؾ حتى بنسًا واحدًا 

 أجرة لركوبي. قالت لو المرأة بحزف وأسى.
 ماذا؟ صاح بيا"مواؤرا".
 ال أستطيع دفع األجرة.

ضغط"مواؤرا" عمى الكابح فجأة. وفتحت األبواب مف الجية التي كاف يجمس 
فييا صاحب النظارات السوداء. ولوال رد الفعؿ المنعكس السريع لصاحب الوزرة 

رات السوداء مف الوقوع مف السيارة عمى الزرقاء لما نجا صاحب النظا
منحدرات"كينيني"، فقد كاف ىو الذي شاىد الخطر وقفز إلى األماـ كي يمسؾ 

 بالرجؿ اآلخر.
 توقؼ"مواؤرا" عمى جانب الطريؽ.

و صاحب الوزرة الزرقاء ىذا السؤاؿ إلى  لماذا تحاوؿ قتؿ ىذا الرجؿ؟ وجَّ
النظارات السوداء الفرصة لقوؿ أي  مواؤرا. ىؿ رشاؾ أعداؤه؟ ولـ تتيسر لصاحب

 سواء لتوبيخ"مواؤرا" أو لتوجيو الشكر لصاحب الوزرة الزرقاء. -شيء
الذنب كمو ذنب ىذه المرأة! أجابو"مواؤرا" بسرعة، ثـ اتجو لممرأة قائبًل: ال أريد 

 أية مشاحنات بيني وبينؾ. ىذه السيارة ال تسير عمى البوؿ.
أخفؽ في العثور عمى إنساف يقرضني أجرة  عندما نصؿ إلى"إيمموروج"، لف

 السيارة.
 ليس ثمة شيء مجاني في كينيا. وكينيا ليست تانزانيا أو الصيف.

أييا العجوز، لـ أعش أبدًا عمى عرؽ اآلخريف... ولكنؾ لو عرفت فقط ما 
 رأيتو وما مر بي في نيروبتكـ ىذه....

ة حكايات عف الغيبلف قطع عمييا"مواؤرا" حديثيا قائبًل: ال أرغب سماع أي
 التي تأكؿ اآلدمييف. ادفعي األجرة أو اخرجي مف السيارة.

 ىؿ تعني حقًا تركي ىنا في القفر؟
أيتيا المرأة، إف عميؾ الخروج مف السيارة ومتابعة السفر إلى"إيمموروج" مشيًا 
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نني أكرر قولي: ىذه السيارة ال تسير عمى البوؿ.  عمى األقداـ. وا 
ى الحقيقة عندما أذكر أنني حاربت مف أجؿ استقبلؿ ىذه إنني ال أقوؿ سو 

الببلد بيدي ىاتيف. فيؿ ُيفترض أف أقضي الميؿ ىنا أشارؾ الوحوش في الغابة 
المظممة؟ طرحت المرأة ىذا السؤاؿ بقمب مثقؿ، وكأنيا تطرح بذلؾ مشكمة مألوفة 

 بالنسبة ليا، ولكنيا أخفقت حتى اآلف في العثور عمى جواب ليا.
ىذه األياـ ال تكافئ الببلد مف حررىا ولكنيا تكافئ مف يأتوف بعد  في

تحريرىا، قاؿ ليا مواؤرا. واالستقبلؿ ليس حكايات عف الماضي ولكنو صوت 
النقود في جيب اإلنساف. ال تمزحي معي اخرجي مف السيارة أو دعيني أسمع 

 صوت النقود الظريؼ لكي نتمكف مف مواصمة السفر.
الزرقاء الخبلؼ بينيما عندما قاؿ: دعنا نواصؿ مسيرنا  حؿ صاحب الوزرة

أييا السائؽ. فالحيواف ال يصرخ ألمًا إال إذا كاف مجروحًا. سوؼ أدفع لؾ األجرة 
 عنيا.

رفع الرجؿ المدعو"جانويريا" صوتو قائبًل: أجؿ، شغؿ المحرؾ ودعنا نسير، 
 سوؼ أساىـ أنا أيضًا بدفع بعض السنتات عنيا.

ف أساىـ أيضًا. قالت وارينجا بسرعة، وىي تستذكر أنيا أيضًا كاف وأنا أريد أ
 يمكف أف تكوف ببل نقود لدفع األجرة لو أف حقيبتيا فقدت عمى طريؽ النير.

نستطيع تقسيـ المبمغ عمى ثبلثة كي نجعؿ الحمؿ أخؼ. الحمؿ الكبير ال 
 الزرقاء. يصبح عبثًا إال عندما يرفض الناس المشاركة بو. قاؿ صاحب الوزرة 

 شغَّؿ مواؤرا السيارة وابتعد بيا عف"كينيني".
واصموا سفرىـ مسافة قصيرة بجو مف الصمت والسكوت. ولكف المرأة كسرت 

 ذلؾ الصمت بكممات عرفاف الجميؿ.
أنا سعيدة جدًا. غير أنني ال أجد شيئًا أستطيع القياـ بو لكي تعرفوا مشاعري 

أنا مف مدينة"إيمموروج"، ومف قرية"نجيروكا". إزاء مساعدتكـ. إسمي ىو"وانجاري". و 
عندما نصؿ إلى"إيمموروج"، سأحاوؿ بطريقة مف الطرؽ الحصوؿ عمى النقود 
لتسديدىا لكـ. ولكنني بممت صدري بشيء مف المعاب. أدعوا هلل أف يجعمكـ 

 تحرثوف دائمًا حقواًل خصيبة.
ا لـ نساعد بعضنا ال تيتمي بما سأدفعو أنا، قاؿ صاحب الوزرة الزرقاء. إذ

بعضًا، فسنغدوا كالوحوش. ذلؾ ىو ما دفعنا أياـ"الماو ماو" لمقسـ التالي: سوؼ ال 
 أتناوؿ الطعاـ بمفردي عمى اإلطبلؽ.
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آسؼ، وأعني نصيبي مف  -وال بما سأدفعو أنا أيضًا، بؿ انسيو وال تفكري بو
ج الكممات اإلنكميزية السنتات. قاؿ"جاتويريا". كاف جاتويريا ىذا دائمًا خجبًل مف مز 

مع كممات"جيكويو"، وكاف يحاوؿ جاىدًا أف ال يفعؿ ذلؾ. أما بالنسبة لي، فإنني 
أوافؽ عمى ما يقولو ىذا الرجؿ، أضاؼ"جاتويريا": ولكف ما ىو اسمؾ، لكي أتوقؼ 

 عف تسميتؾ ىذا الرجؿ؟ واسمي أنا ىو"جاتويريا".
ء.. إنني عامؿ، وأختص وأنا اسمي"موتوري"، أجابو صاحب الوزرة الزرقا

ولكنني  -بالنجارة، النحت عمى الحجر والسمكرة. أنا سمكري، نجار ونحات
 أستطيع أف أفعؿ أي شيء يتطمب استخداـ اليديف. فالعمؿ ىو الحياة.

 وماذا عنؾ أيتيا الصبية؟ سألت"وانجاري" "وارينجا".
 أنا ُأدعي"وارينجا"، "جاكينتا وارينجا" وأنا مف"إيمموروج".

 ف أي حي؟ سألتيا"وانجاري".م
مف القرية التي تسمى"نجارينديثيا"، بالقرب مف"نجيروكا جيروساليـ" الحديثة، 

 أجابت"وانجاري".
كما تعرؼ، ما كنت تقولو.... بدأ"جاتويريا" موجيًا كمماتو إلى"موتوري". 
توقؼ عف الكبلـ، تنحنح ثـ سألو موتوري: ىؿ تستطيع أف تقوؿ لي مف فضمؾ، 

ىؿ تستطيع... توقؼ مرة أخرى، وكأنو لـ يكف يعرؼ تمامًا ماذا يريد أف وأقصد 
يسأؿ. حاوؿ ثانية. ىؿ تستطيع أف تقوؿ بأف فكرة العروة الوثقى ليا جذورىا في 

 أىداؼ ومرامي"الماو ماو"؟
العروة الوثقى؟ ألـ تسمع بما يغنيو  -قاؿ موتوري وىو يضحؾ قميبلً 

 راقصو"نياكينيوا"؟
 وثقى التي ترونيا اآلفإف العروة ال

 إف العروة الوثقى التي ترونيا اآلف
 ليست مف أجؿ ناشري األقاويؿ أو تجار الشائعات.

ولذلؾ ليس مف الصالح بالنسبة لي نشر األقاويؿ والشائعات بالنسبة ألي 
شيء لو عبلقة بالعروة الوثقى الحديثة. العروة الوثقى الحديثة؟ وىـ! سوؼ أسكت، 

اس القادميف مف ببلد الصمت نجوا مرة مف المرات بوساطة إذ يحكى أف الن
الصمت. أما إذا طمب مني أف أقدـ النصح والمشورة، فسوؼ أطمب مف راقصي 

 نياكينيوا إنشاد:
 عروة النقود
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 عروة النقود
 ىي مف أجؿ األغنياء وأصدقائيـ

عندما كنا نقاتؿ مف أجؿ االستقبلؿ، فإف العروة الوثقى، أو دعنا نسمييا 
اتخذت شكميف.. كاف ىنالؾ منظمة حراس الوطف واإلمبرياليوف،  -الوحدة المنظمة

كما كاف ىنالؾ منظمة الوطنييف بقيادة الماو ماو. وقد تعودت منظمة الوطنييف أف 
 تنشد ىذه الكممات.

 وجدت حبًا كبيرًا ىناؾ
 بيف النساء واألطفاؿ.

 سقطت حبة فاصولياء عمى األرض
 ا.فاقتسمناىا فيما بينن

 أما منظمة حراس الوطف واإلمبرياليوف فقد اعتادت أف تنشد عمى ىذا الشكؿ:
 حب الذات وحب التفريط

 بيف خونة الببلد.
 -إف حبة الفاصولياء التي نسرقيا مف الناس

 نجاىد لنرى مف يستطيع خطفيا كميا
أييا الناس، كانت عروة حراس الوطف واإلمبريالييف منظمة مف شأنيا أف 

البيائمية والوحشية: إذ ترى المرء يرمي باألطفاؿ والمعوقيف في النار تشجع عمى 
وىو مندفع طمبًا لنفايات ومتروكات اإلمبريالييف. أما عروة"الماو ماو" فكانت 
منظمة مف شأنيا نشر الفكر اإلنساني، ألف أعضاءىا تعودوا أف يقدموا  حياتيـ 

الوطف تيدؼ إلى بيع ببلدنا دفاعًا عف األطفاؿ والمعوقيف. كانت منظمة حراس 
لؤلجانب: بينما كاف ىدؼ"الماو ماو حماية ببلدنا. وأنت، أييا الفتى! قمت لؾ: 

 إني لف أتحدث عف العروة الوثقى الحديثة. فميذه أصحابيا الخصوصيوف.
توقؼ"موتوري" بغتة. وضرب ذبابة كانت تزحؼ عبر ردائو الخارجي. خيـ 

يد. تمكف"مواؤرا" مف التغمب عمى منعطفات الصمت المطبؽ عمى السيارة مف جد
منحدرات"كينيني" وىو يسوؽ السيارة باتجاه قاع"وادي رنعت" أخذ الظبلـ يشتد 

 اآلف، فأشعؿ"مواؤرا" المصابيح األمامية.
راحت"وانجاري" تطقطؽ بمسانيا، ثـ تنحنحت وبدأت تتحدث بصوت مشبع 

ى األرض، فإننا نقتسميا فيما بالمرارة. ىؿ تقوؿ: إذا ما سقطت حبة فاصولياء إل
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بيننا؟ وأننا أرقنا الدماء بسبب الحركة العظيمة التي كانت لنا، لشعب كينيا، حركة 
الماو ماو، حركة الشعب، حتى يصبح بوسع أطفالنا أف يأكموا إلى حد الشبع، وأف 
يرتدوا المبلبس التي تبعد عنيـ غائمة البرد وأف يناموا في أسرة خالية مف البؽ؟ 

أف عمى أطفالنا أف يتعمموا فف إنتاج الغبلؿ والثروة لشعبنا؟ أجبني عف ىذا و 
السؤاؿ: مف غير األحمؽ أو الخائف ال يضحي بدمائو الزكية في سبيؿ تمؾ 
األىداؼ الماجدة؟ وأنا، ىذه الوانجاري التي ترونيا أمامكـ، كنت طفمة صغيرة 

يرة والبنادؽ لمقاتمينا في الغابة... آنئذ. غير أف ىاتيف الساقيف حممتا كثيرًا مف الذخ
ولـ يعتريني الخوؼ بتاتًا، حتى عندما كنت أنسؿ عبر خطوط العدو وحمفائيـ 
، يضعؼ قمبي وأرغب  حراس الوطف. يا بني قومي، حيف أتذكر ىذه األشياء اليـو
في البكاء! ماذا قمت يا موتوري؟ ىؿ إف تمؾ العروة الوثقى مف أجؿ األغنياء 

 وأصدقائيـ؟
 لقد قمت قواًل حسنًا.
 لقد قمت قواًل حسنًا.
 لو كاف معي لبف

 لغسمتؾ بو
ال ييـ... ال ييـ... ولكف، يا بني قومي، إنني ال أفتأ أسأؿ نفسي: ىذه 

مف أية أعماؽ  -األمواؿ، آالؼ وآالؼ مف الشمينات التي توىب يومًا بعد يـو
كـ يدخر لو  -عد يـوبحرية ترد؟ الرجؿ القادر عمى منح مئات اآلالؼ يومًا ب

أي نوع مف الحدائؽ تكوف؟ والنبع  -وألوالده؟ والحديقة ذات الغبلؿ البلمحدودة
أي نوع مف الينابيع يكوف؟ وأصحاب ىذا الرجؿ؛ األصحاب  -الذي ال ينضب ماؤه

مف ىـ؟ وىؤالء األصدقاء الذيف ال  -الذيف ال يظيروف لمعياف كيما يشاىدوا
ـ؟ وىؤالء الذيف ال يحبذوف إعطاء أي شيء إال مف ى -تنكشؼ أسماؤىـ لممؤل
مف ىـ؟ غير أف كؿ عمؿ سري غامض سينكشؼ عمى  -تحت غطاء الظبلـ

رؤوس األشياد يومًا، وعمى مرأى كامؿ الناس. إنني أقوؿ لكـ ما يمي: عندما كنا 
نقاتؿ مف أجؿ االستقبلؿ، لـ تكف النقود ىي التي صنعت القتاؿ: بؿ ىو الحب، 

ببلدنا، ىو ما منح شبابنا الشجاعة لمواجية احتماؿ الموت الجماعي حب كينيا، 
وال يتركوف تراب وطنيـ. عندما كنا نقاتؿ مف أجؿ االستقبلؿ، لـ  -برصاص العدو

نكف ننظر إلى الطريقة التي يرتدي فييا الشخص ثيابو أو نقوؿ: ىذا يرتدي 
ىو أف مف يرتدي  األسماؿ البالية، فيمقى بو في غياىب السجف. واقع الحاؿ،

األسماؿ يكوف في خط الجبية األمامي، وال يعرؼ االنسحاب والتراجع، أما 
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صاحب عقدة الرقبة فسوؼ ييرع اللتقاط قبعة اإلمبريالي الذي جندلتو رصاصات 
الخط األمامي وقوات االحتياط! وعندما تسمعونني أتحدث عمى ىذه الصورة، يا 

الكحوؿ أو أدخف الحشيش. ال، إنني أتحدث بني قومي، ال تظنوا أنني كنت أشرب 
 بيذه الطريقة مف جراء ما مررت بو في بمدنا"نيروبي" التي خمفتيا ورائي.

 العروة الوثقى الحديثة.... ال أعرؼ إلى أيف تقودنا، نحف الشعب الكيني.
توقفت"وانجاري". أحس"موتوري" و"وارينجا" و"جاتويري" بالتعاطؼ بسبب 

صوت وانجاري. أما صاحب النظارات السوداء فقد انكمش في األسى والمرارة في 
زاوية جموسو. دعس"مواؤرا" عمى المسرِّع، آمبًل أف تزحؼ بيـ السيارة جميعًا بعيدًا 

 عف حكاية"وانجاري".
 قولي لنا: ماذا فعمت لؾ" نيروبي" حتى أثقمت عميؾ فؤادؾ؟ سأليا"موتوري".

ة أو مرعبة إلى درجة تجعؿ إنني في عجب إذا كاف عمي أف أصفيا مذىم
 القمب والجسد يرتجفاف. ردت"وانجاري" عمى وجو السرعة.

حكت ليـ بعد ذلؾ"وانجاري" عف األىواؿ المرة التي تعرضت ليا في نيروبي، 
 عاصمة كينيا.

حتى اآلف ال أعرؼ أية روح نقمتني مف"إيمموروج" إلى  -تمؾ النيروبي
الحاضرة، حتى في األصقاع البعيدة  نيروبي. ىؿ ثمة زاوية واحدة في األياـ

المترامية مف كينيا، يستطيع الفقير اليروب إلييا نجاة مف الفقر؟ إيمموروج، 
فالمياه في ىذه األماكف جميعًا صارت مرة  -مومباسا، نيروبي، ناكورو، كيسومو

 الذعة بالنسبة لنا، نحف الفبلحيف والعماؿ.....
بيعت مف قبؿ"مصرؼ كينيا  قطعة أرضي الصغيرة، بمساحة فدانيف، 

لمتطوير االقتصادي" ألنني أخفقت في تسديد قرض أثقؿ عمى كاىمي، مف أجؿ 
/ شميف. اشتريت أعمدة وأسبلؾ 50111تربية أبقار ىجينة. كاف القرض بمبمغ/

سياج، كما اشتريت بقرة في الشير السادس مف الحمؿ. استخدمت قسمًا مف النقود 
ت البقرة عجبًل. لـ يدر الحميب سوى المبمغ الكافي لدفع رسـو تعميـ ولدي. ولد

لتغطية الفوائد الشيرية لممصرؼ. أصيبت بقرتي بالحمى الصفراء. ولـ يصؿ 
 الطبيب البيطري إال بعد أف نفقت البقرة ودفنت. ولـ أسدد ربع مبمغ الديف..

ولذلؾ عندما بيعت قطعة األرض، ورأيت أنو لـ يبؽ عندي أرض تحرث 
ال وظيفة في"إيمموروج"، فكرت أف أوجو وجيي نحو عاصمة كينيا بحثًا وتستثمر، و 

عف عمؿ. لماذا؟ ألنو عندما تقترض أموااًل مف بمداف أجنبية، فيذه األمواؿ تصب 
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في بناء"نيروبي" وبقية المدف الكبرى. عندما ينتج الفبلحوف الطعاـ، فإنو يذىب 
تعمؽ بنا نحف الفبلحيف، فإف كافة إلى"نيروبي" والمدف الكبيرة األخرى. أما فيما ي

جيودنا تذىب لتسميف"نيروبي" والمدف الكبرى. لذلؾ قمت لنفسي وأنا وحيدة في 
كوخي: ال يمكف أف أفشؿ في إيجاد عمؿ في"نيروبي". أستطيع في أسوأ األحواؿ 
أف أنظؼ المكاتب، أو أغسؿ أقفية األطفاؿ. ال ييمني نوع العمؿ الذي أقـو بو، 

طعة مف المحـ، ال ينتظر أف يعطى الدىف أيضًا. وربما لف يكوف فمف يعطى ق
في"نيروبي" أي لصوص أو سارقيف مثؿ أولئؾ الذيف كانوا يزعجوف ويقمعوف 

 عماؿ وفبلحي"إيمموروج" في الميؿ والنيار..
 وىكذا ربطت بضعة سنتات في ثوبي وانطمقت.

ت التي تجري عمى حقًا! لـ أر في حياتي مثؿ ىذا العدد الكبير مف السيارا
وأبنية أعمى مف"قاييف" األسطوري الذي  -طريؽ إسفمتي كالفيضانات في السيوؿ

، كما يقاؿ. إف نيروبي أشبو بحديقة كبيرة مف الحجارة،  استطاع أف يبلمس الغيـو
واإلسفمت والسيارات. حيف رأيت الحوانيت والفنادؽ والسيارات قمت لنفسي: لقد 

بًل بالحؽ. ومف المؤكد أنني سأجد عمبًل ىنا. وىكذا تطورت كينيانا تطورًا مذى
 دخمت أوؿ حانوت مررت بو.

كانت ألواف األلبسة تشع وتأتمؽ بكافة ألواف قوس قزح. وجدت ىنديًا يدير 
الحانوت فسألتو عما إذا كاف بمقدوري أف أعمؿ لديو، في كناسة الحانوت. أخبرني 

نوتو، ثـ رجوتو أف يسمح لي بتنظيؼ أنو ال يريد أحدًا لمقياـ بيذا العمؿ في حا
أوساخ أوالده، فقاؿ، إنو ال يستطيع أف يعطيني ذلؾ العمؿ أيضًا. خرجت إلى 
الشوارع مرة ثانية، أبحث عف العمارات العالية والعالية جدًا وحدىا. وعندىا دخمت 

كف أحد الفنادؽ. كاف فندقًا كبيرًا، بحجـ قمة جبؿ كينيا. وىناؾ، عمى الطاوالت لـ ي
يجمس غير األوروبييف. دخمت مكتبًا مف المكاتب ووجدت بو أوروبيًا. قاؿ لي: إنو 
ف  ال توجد أعماؿ. قمت لو: ال فرؽ عندي أف يكوف العمؿ مسح أحذية البيض، وا 
كانوا يربوف في تعدادىـ عف الجراد. ضحؾ وقاؿ لي: إف ذلؾ غير ممكف. وماذا 

اب سمبيًا، وبقيت ببل عمؿ عف غسؿ مراحيض البيض؟ حتى ىنا، كاف الجو 
 أشغمو.

ىمت بعد ذلؾ عمى وجيي مف حانوت آلخر، بحثًا عف حانوت ُيشغِّؿ السود. 
دمو أمراف ال يمكف التبرؤ منيما عمى اإلطبلؽ. ونحف  -إف عائمة المرء وزمرة

السود، ألسنا جميعًا مف فصيمة واحدة وعشيرة واحدة؟ دخمت حانوتًا يبدو كمخزف 
ية وأدوات الحديقة. كانت المجارؼ والمناجؿ والمعزقات واألباريؽ لمحاجات المنزل
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والصحوف والمقالي مكومة عمى الرفوؼ وكاف ىناؾ رجؿ أسود في الحانوت، طفؽ 
قمبي يخفؽ باألمؿ.. حكيت لو عف كافة مشاكمي وسألتو: ىؿ تصدقيا؟ أصابو 

قديمو لي ىو االنييار مف شدة الضحؾ! أخبرني أف العمؿ الوحيد الذي يستطيع ت
نشر ساقيي، وأف النساء ذوات األجساـ الكاممة النمو عمى خبرة في ذلؾ العمؿ. 

 أحسست بعدىا بدمعة تسقط عمى األرض.
طفت الشوارع غير عارفة بما أعمؿ أو أيف أتجو. ثـ رأيت فندقًا آخر فدخمتو 

لي: مباشرة. سألت عف المكتب، ووجدت رجبًل أسود الموف، طمبت منو العمؿ. قاؿ 
أنت أيتيا المرأة، ألـ تكوني ىنا قبؿ ىنيية؟ ألـ يخبرؾ الرجؿ صاحب الفندؽ بأنو 
ال توجد أعماؿ ألمثالكـ. ىنا أصبت بالصدمة والخوؼ الكبير. لقد مشيت عمى 
شكؿ دائرة أعادتني إلى الفندؽ األوؿ الذي بدأت بو سابقًا. ىذا وكنت عمى وشؾ 

. طمب مني الجموس عمى كرسي بينما الرحيؿ عندما ناداني الرجؿ مرة أخرى
اتصؿ ىو ىاتفيًا بمكاف كاف يعرؼ أنو ال يخمو أبدًا مف أعماؿ ألمثالنا مف الناس. 
دؽ قمبي فرحًا. لقد جاء االستقبلؿ بحؽ إلى ببلدنا، انتظرت حظي السعيد بصبر 

 يشبو صبر صائد السمؾ. 
مرتيف، رأيت  أوه، يا بني قومي، ماذا بوسعي أف أقوؿ لكـ؟ قبؿ أف أعطس

رجاؿ شرطة يدخموف المكتب. سممني الرجؿ األسود لرجاؿ الشرطة، الذيف كانوا 
سودًا مثمي، وأخبرىـ بأنني كنت أراقب الفندؽ. وعندما استدعي مالؾ الفندؽ 
األوروبي قاؿ الشيء نفسو وأضاؼ: إنني قضيت النيار بأكممو أدور حوؿ الفندؽ 

المبيتة بالسرقة. ربت األوروبي عمى كتؼ  بطريقة تدؿ دوف أدنى ريب عمى نيتي
الرجؿ األسود وقاؿ لو بصوت يبدو وكأنو يخرج مف منخريو: ىذا عمؿ طيب، يا 
سيد"موجويت"، عمؿ طيب، أو شيء مف ىذا القبيؿ. كاف مفتش الشرطة ال يفتأ 
يقوؿ، أجؿ، أجؿ، لعمري إف النساء مف شاكمة ىذه المرأة ىف المواتي يوظفف مف 

 وص والسارقيف لمتجسس عمى الحوانيت والفنادؽ والمصارؼ.قبؿ المص
دفعت بعد ذلؾ إلى داخؿ سيارة مف سيارات الشرطة ونقمت إلى زنزانة. ولكف 
ىؿ كانت زنزانة أـ ممجًأ لمناموس والقمؿ والبراغيث والبؽ؟ نمت في تمؾ الزنزانة 

بطاطا واحدة مف ثبلث لياؿ متواليات. أنا، وانجاري، التي لـ تسرؽ في عمرىا حبة 
أي شخص آخر! وانجاري التي وىبت عمرىا مف أجؿ ببلدىا! أنا، وانجاري التي 
ترونيا اآلف أمامكف والتي ترتدي حمة مف الكتاف وتحمؿ سمة، قضيت ثبلث لياؿ 

 أختنؽ برائحة نتف البراز والبوؿ.
نقمت بعدئذ إلى محكمة في صباح ىذا اليـو بالذات، بتيمة قصد السرقة 
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اؼ حوؿ نيروبي، رغـ أنني لست مقيمة في المدينة، دوف عمؿ ودوف منزؿ والطو 
ودوف إذف بذلؾ. إنيـ يسمونو التشرد، أو شيئًا مف ىذا القبيؿ. ولكف، يا بني 

كيؼ يمكف أف أكوف متشردة في  -قومي، فكروا: أنا، "وانجاري" الكينية المولد
لتيمتيف كمتييما: والبحث بمدي؟ كيؼ أتيـ بالتشرد في بمدي الخاص؟ لقد أنكرت ا

 عف عمؿ ال يعد جريمة.
كاف القاضي أوروبيًا، ذا بشرة حمراء مثؿ لوف الخنزير، وكانت جمدة أنفو 

 مسموخة، مثؿ جسـ السحمية. وكاف يمبس نظارات ذات ذراع طويمة.
قاـ صاحب الفندؽ األوروبي بدور الشاىد، كما كاف السيد"موجويت"، الذي 

 جانب، شاىدًا آخر.ىو واحد مف عبداف األ
قاؿ لي القاضي: ىؿ عندؾ ما تقولينو لممحكمة قبؿ إصدار قرار الحكـ؟ 
وحتى في ىذه المحظة، ال أستطيع أف أقوؿ أيف وجدت الشجاعة التي تممكتني 
عمى حيف غرة)ىؿ كانت شجاعة أـ ألمًا؟( فقمت لمقاضي: انظر إلي نظرة سميمة. 

ي كينيا، ولف أكوف في يـو مف األياـ لست أجنبية مثمؾ. ولست متشردة ىنا ف
أجنبية أو متشردة في كينيا ىنا. كينيا ىي بمدنا. لقد ولدنا ىنا. الّمو وىبنا ىذه 
األرض، وقد افتديناىا بدمائنا مف أيدي أعدائنا. إنؾ ترانا اليـو نرتدي األسماؿ، 

يماثي". ولكننا نحف العماؿ والفبلحيف ىـ الشعب نفسو الذي كاف ىنا وىناؾ حوؿ"ك
واآلف، انظر إلي بتمعف مرة ثانية. لست سارقة ولست لصة. إذا أردت معرفة مف 
ىـ المصوص والسارقوف الحقيقيوف، فاتبعني وسوؼ أريؾ مخابئيـ وكيوفيـ 
في"إيمموروج". أعطني نفرًا قميبًل مف رجاؿ الشرطة وسوؼ نمقي القبض اآلف فورًا 

ر إزعاج لنا. ال أعرؼ شيئًا عف عمى المصوص والسارقيف، الذيف كانوا مصد
نيروبي واألماكف األخرى، ولكف المصوص والسارقيف في"إيمموروج"، بمدنا 

 إيمموروج، ال يزعجوف أنفسيـ حتى في االختباء.
 جمست أرضًا.

خمع القاضي نظاراتو ومسحيا بمنديؿ أحمر الموف. ثـ أعادىا إلى أنفو 
قمبي: أجؿ، انظر إلي بإمعاف إذا لـ المسموخ، عاينني مرة ثانية. ورحت أقوؿ في 

يسبؽ لؾ سماع لساف"وانجاري"، الفبلحة ولو أنني كنت ال أزاؿ أعيش ذلؾ الزمف 
اآلخر، لكنت أنت تنظر إلى سبطانة بندقية، أييا الشيطاف، طمب مني أف أكرر ما 
قمتو عف لصوص وسارقي"إيمموروج". فقمت لو: حقًا! لماذا أكذب عميؾ؟ مف 

سعادة، أنت أـ أنا إذ نسمع أف أولئؾ المصوص والسارقيف يصروف سيكوف أكثر 
بأسنانيـ في المعتقؿ؟ أعطني نفرًا قميبًل مف رجاؿ الشرطة وسوؼ أرييـ أيف يسرح 
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 المصوص ويمرحوف.
وقاؿ القاضي: بما أنني عرضت التعاوف مع الشرطة الجتثاث السرقة 

ترتب عمي دفع غرامة فقط والمصوصية مف الببلد، فمف تعتقمني المحكمة. سوؼ ي
 ألنني كنت أسرح حوؿ"نيروبي" دوف إذف بذلؾ وبيذا فإنني أخالؼ قوانيف التشرد.

ىؿ تفيموف ذلؾ؟ إنني أطمب منكـ تقميب الموضوع في أذىانكـ. ىؿ صحيح 
أنني أحتاج إلى تصريح مف أجؿ الدخوؿ إلى نيروبي، تمامًا كما كاف يجري أياـ 

ونا األوروبيوف معتاديف عمى جعمنا نحمؿ جوازات الطوارئ عندما كاف مستعبد
 السفر؟

طمب القاضي مف رئيس الشرطة اتخاذ التدابير البلزمة العتقاؿ كافة 
المصوص والسارقيف في"إيمموروج". لقد كاف تعاوني الجاىز ىو الذي أنقذني مف 

 دخوؿ السجف ستة أشير.
بلحظوف، بدؤوا نقمت مف قاعة المحكمة إلى مركز الشرطة أواًل. وكما ت

يسترضونني بألسنة كأنيا الشيد، كما أخذوا يتممقونني. قالوا لي: لو كاف كافة 
المواطنيف مثمي يتعاونوف مع الشرطة، مثؿ شتمة البطاطا وشجرتيا الداعمة، فإف 
الدولة بكامميا ستتحرر مف السرقة والمصوصية واالرتكابات المشابية ومف يفعؿ 

تمتع برزقو في سبلـ وطمأنينة ويناـ نومًا عميقًا دوف أي ذلؾ فسيكوف قادرًا عمى ال
 شيء يعكر ذلؾ.

اتفقنا عمى أف أعود إلى"إيمموروج"، عمى نفقتي الخاصة لكي أعرؼ تمامًا 
متى وأيف يجتمع المصوص والسارقوف بصورة طبيعية. وبعدما أجمع تمؾ 

وبي، مف المعمومات، سأمضي وأبمغ مركز الشرطة في إيمموروج. إف شرطة نير 
جانبيا، سوؼ تطمع رئيس شرطة"إيمموروج" وىو المدير"جاكونو" عما يجري 

 ويعطونو اسمي بحيث يتـ العمؿ بتقريري في الحاؿ.
ىكذا تركنا بعضنا. غير أنيـ لـ يعطوني نصؼ سنت كأجرة لمسفر. وأنا 

/ شميف تركت في المحكمة. وتركت أنا لكي 211أقوؿ لكـ: إف كافة نقودي البالغة/
مشي عمى قدمي إلى"إيمموروج". أما اآلف، فموال أف دفعكـ اهلل بريحو في طريقي، أ

 أيف يمكف أف أناـ ىذه الميمة؟ وماذا سآكؿ؟
، ىذا اليـو بالذات، وكما نجمس معًا أنتـ وأنا، إذا ما وقع شخص ما مف  اليـو
السماوات العبل وطمب مني أف أغني مدائح عروة الماؿ، فسأعطيو كممتيف أو 

 بلث كممات لف ينساىا أبد الدىر.....ث
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توقفت وانجاري بغتة عف الكبلـ، وكأف أفكارىا ال تزاؿ تتمبث أقبية الشرطة 
 وقاعات المحاكـ، والقضاة ورجاؿ الشرطة.

أما"وارينجا" فقد تظاىرت، كأنيا تفتح حقيبة يدىا إلخراج البطاقة التي 
عرؼ شيئًا عف ميرجانات أعطيت ليا في موقؼ باص"كاكا". ىؿ كانت وانجاري ت

الشيطاف تكريمًا لمسرقة والمصوصية في"إيمموروج"؟ السؤاؿ جعؿ"وارينجا تتوقؼ. 
نظرت إلى وانجاري وسألتيا بصوت مرتعش قميبًل: قولي لي ىؿ تقوليف بصدؽ إف 

 ىنالؾ أو كارًا وكيوفًا لمسارقيف والمصوص في إيمموروج؟
 يمموروج"! مف أي حي أنت؟ماذا؟ وأنت تدعيف أنؾ مف"نجيروكا" في "إ

 أجابت وانجاري سائمة.
 إنو... إنني حقًا ال أعرؼ... أجابت"وارينجا" مترددة. 

 اآلف تعرفيف الحقيقة. قالت"وانجاري" لوارينجا" ثـ لزمت الصمت.
 
 

(5) 
لـز المسافروف اآلخروف الصمت أيضًا، وكأنيـ ال يممكوف ما يضيفونو عمى 

وارينجا". ولكنيـ بعد أف قطعوا مسافة قصيرة في حكاية وانجاري أو عمى سؤاؿ"
 صمت، بدأ موتوري حديثًا.

ىذه الببلد، ببلدنا نحف، ببلد حبمى. وال يعرؼ إال اهلل ماذا ستمد... فتصوروا! 
إنو مكتوب عمى أبنائنا نحف العماؿ أف يتعرضوا ألشعة الشمس، عطاشًا، جياعًا، 

جت عمى أغصاف األشجار وىـ حفاة عراة يمعنوف النظر بالفاكية التي نض
عاجزوف عف قطفيا حتى لتيدئة بطونيـ المطالبة بيا. مكتوب عمييـ رؤية الطعاـ 
يغمي ويتبخر في اآلنية، ولكنيـ عاجزوف عف تغميس طاسة القرع الغتراؼ نزر 
يسير منو! مكتوب عمييـ السير في الميؿ وىـ يحكوف لبعضيـ بعضًا حكايات عف 

: أوه، كـ األسى والدموع، ويسأل وف بعضيـ بعضًا األلغاز نفسيا يومًا بعد يـو
 نتمنى الحصوؿ عمى قطعة مف تمؾ األشياء!

 مف الموز الناضج! أجابت وانجاري، وكأف"موتوري" سأليا لغزًا حقيقيًا.
 أوه، ليتنا نحصؿ عمى قطعة مف ذلؾ! قاؿ"موتوري".
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 بة ثانية. ماء بارد عذب في كيؼ يممكو شخص آخر، أجابت"وانجاري"، إجا
يا "وانجاري" حكايتؾ تبيف أف ىذه الببلد، ببلدنا، كاف يجب أف تمد ذرية  -

منذ عيد طويؿ. كاف موتوري يجتر ما قالو مف ذي قبؿ. إف ما تحتاجو اآلف ىو 
 القابمة، أضاؼ يقوؿ: أما السؤاؿ فيو: مف ىو المسؤوؿ عف الحمؿ؟

" وىو يتدخؿ في المناقشة إنو الشيطاف يؤدي رسالتو. قاؿ ذلؾ" روبف مواؤرا
 دوف سابؽ إنذار.

كاف مواؤرا محرجًا قميبًل مف الحقد والبغضاء المتيف أظيرىما في"كينيني". فمنذ 
المحظة التي اتفؽ فييا"موتوري" و"وارينجا" و"جاتويريا" عمى دفع أجرة 
د سفر"وانجاري" كاف"مواؤرا" يحاوؿ أف يجد مفتاحًا يغير بو وجية الحديث، وأف يبتع

 بالموضوع عف"وانجاري" ومشاكميا. أخذ اآلف يغني:
 سوؼ أقرع قرعة عمى الشيطاف
 سوؼ أقرع قرعة عمى الشيطاف

 سأقوؿ لو، دعني وشأني
 فأنا ال أنتمي لعالـ الشياطيف.

أحست"وارينجا" بكؿ جسدىا يسخف بعد أف استرجعت كافة األشياء التي 
أحداث النيار تكرر نفسيا؟ أـ أف حصمت ذلؾ النيار. سألت نفسيا: لماذا يبدو أف 

 ىذا كمو مجرد حديث؟
نظر"جاتويريا" نظرة خاطفة إلى السائؽ وكأنو يريد مف"مواؤرا" متابعة األغنية. 
لقد أزعجت حكاية"وانجاري" "جاتويريا" إزعاجًا كبيرًا. جعمتو يسأؿ نفسو مرات 

يدة؟ ثـ وقد ومرات: ىؿ مف الممكف حقًا حدوث مثؿ ىذه األشياء في كينيا الجد
تذكر وجود قوانيف تشرد في كينيا، فإنو صدؽ حكاية وانجاري. ولكف ما جعمو 
يأمؿ في مواصمة"مواؤرا" لؤلغنية كاف لو صمة بالعبء الذي يحممو في داخمو، 

 وبعبء آخر يحممو في حقيبة سفره.
تراجع صاحب النظارات السوداء مسافة أبعد منكمشًا في زاوية جموسو، وكأنو 

 شعر بأنو سيياجـ مف قبؿ اآلخريف، فقد كاف يظف أنيـ معًا.كاف ي
 توقؼ"مواؤرا" فجأة عف الغناء، تاركًا األغنية معمقة في الجو.

 سألو موتوري: ماذا! ىؿ قطعت الخيط؟
 ال، إنني أرمي الخيط لؾ، أجاب"مواؤرا".
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 قاؿ"موتوري": كنا أنفسنا معتاديف عمى إنشاد األغنية بيذه الطريقة، أو لعؿ
 عمي أف أقوؿ: لقد اعتدنا أف ننشد المحف نفسو بيذه الكممات:

 سوؼ أقرع أقرع البيض
 سوؼ أقرع أقرع البيض

 سأقوؿ ليـ: اذىبوا إلى وطنكـ اآلف.
 ألف كينيا ال تخص اإلمبريالييف!

وبينما كاف"موتوري" عمى وشؾ إنشاد األشعار التالية، انضمت إليو"وانجاري". 
ف بصوتيف امتزجا وتناغما بشكؿ جميؿ، مثؿ مزيج مف راح االثناف يغنياف اآل

 زيوت العطر مف نوع واحد.
 كينيا ال تخصكـ، أييا اإلمبرياليوف!
 كينيا ال تخصكـ، أييا اإلمبرياليوف!

 احزموا حقائبكـ وارحموا!
 فمالؾ البيت في الطريؽ إليو!

 غناء.أنيى"موتوري" و"وانجاري" ثنائيتيما معًا، مثؿ خبراء محترفيف في ال
 قاؿ مواؤرا: بالنسبة لي، لـ يكف ىناؾ أغنية لـ أرغب إنشادىا آنئذ.

وحتى اآلف، ليس ىناؾ أغنية ال أرغب إنشادىا. أنا أقوؿ: ىذا العالـ دائري، 
إذا ما ماؿ بذلؾ االتجاه، ممت بذلؾ االتجاه معو. إف يتعثر، أتعثر معو. إف ينحِف 

ذا كاف صمتًا، أكوف أنحِف معو. إف يستقـ، أستقـ معو،، إف يي در، أىدر معو. وا 
صامتًا أيضًا، أوؿ قانوف لمضبع يعمف: ال تكف مدققًا في االختيار، بؿ ازدرد ما 
يتوفر. إف أجد نفسي بيف أفراد مف طائفة"أكورينو"، أصبح واحدًا منيـ، وعندما 
ـ، أكوف بيف الناجيف، فإنني ناٍج أيضًا، وعندما أكوف مع المسمميف، أعتنؽ اإلسبل

 وعندما أكوف بيف المشركيف، أصبح مشركًا أيضًا.
قاؿ"جيكويو": إف ما مف أحد يستطيع أف يطيو قدريف مف الطعاـ في آف 
واحد دوف أف يحرؽ محتويات واحد منيما، ىكذا ذكر عنو"موتوري". غير أنؾ، 
يا"مواؤرا"، تبدو قادرًا عمى طيو ألفي قدر في وقت واحد! فيؿ أنت بالفعؿ قادر 

 مراقبة الطعاـ في القدور جميعًا، أـ أنؾ تنتيي ببقايا طعاـ مفحمة؟ عمى
الفـ الذي أكؿ نفسو! قاؿ"مواؤرا" وضحؾ. أحس قمبو بالخفة والمرح منذ أف 
ابتعد الحديث عف"وانجاري" ومشاكميا. يبدو وكأننا نحف سائقي"الماتاتو" وراء 
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وألسنتنا المقبلقة. لماذا؟ صياغة القوؿ المأثور. نحف معروفوف بأصواتنا المرتفعة 
ذلؾ ألف صائد السمؾ ال يعرؼ بالضبط في أي مكاف مف النير يظفر بصيده. 
إنو يرمي خيطو ىنا وىناؾ. أما بالنسبة لنا، سائقي"الماتاتو"، فإف ألسنتنا ىي 

 سناراتنا
 الصطياد النقود؟ قاطعو موتوري. -

. "والناس. أو دعنا أجؿ، الصطياد النقود، وافؽ مواؤرا عمى ذلؾ في الحاؿ
نقؿ: إف ألسنتنا ىي طعـ لمناس وأمواليـ.. ذلؾ ألف الماؿ يأتي عف طريؽ الناس. 
ولذلؾ فإنؾ إذا ما أعرت اىتمامًا كبيرًا لما نقولو، قد تضؿ وتضيع في ضوء 
النيار البارؽ. خذ مثبًل عمى ذلؾ ىذه المرأة ىنا. لعميا فكرت مثبًل أنني كنت 

ي تنيشيا وحوش الغابة. ال، إنني فكرت أف أدخؿ الرعب إلى أقصد فعبًل تركيا لك
قمبيا قميبًل فقط. إف عمينا في أغمب األحياف أف نتخذ موقؼ الغضب ألف ىناؾ 
مسافريف يحبوف غشنا وخداعنا. أنا أحمؿ بصورة طبيعية حقيبتيف، حقيبة لمعسؿ 

 وحقيبة لمسمـو المرة.
 فحة مف التيكـ في صوتو.لمحياة والموت؟ سأؿ"موتوري" لمتأكد، مع ن

لقد أصبت عيف الحقيقة، أجاب مواؤرا ببساطة، وكأنو لـ يبلحظ نفحة التيكـ. 
 ما الذي تظف أنو يسمح لنا بالبقاء عمى قيد الحياة فوؽ ىذه الطرؽ؟

إنني أعترؼ بأف ما قمتو يمكف أف يكوف صحيحًا، قاؿ"موتوري"، ثـ أضاؼ 
ماكيما"، كنت تنشد بصوت عاؿ بأنو ليس عف قصد وىدؼ: ألننا عندما كنا في"نيا

ىناؾ مكاف ترفض أف تقؿ مسافرًا إليو في سعي دائب وراء الماؿ، سواء لفردوس 
 اهلل أو لجينـ الشيطاف، فعمى أي جانب أنت؟

 جانب اهلل أـ جانب الشيطاف؟
 ذلؾ ىو السؤاؿ، أجاب موتوري.

يية أنني شخص أحسب أني في بيتي عمى الجانبيف كمييما. ألـ تذكر قبؿ ىن
يطيو قدريف في آف معًا. لقد ُكنت مصيبًا تمامًا في ذلؾ. ولكنني ال أحب أف 
أحرؽ الطعاـ في أي مف القدريف. دعنا نرجع اآلف لمسألة اهلل والشيطاف. لـ يقع 
ف كبًل  بصري عمى أي منيما أبدًا، ولكف دعنا نقر ونتفؽ بأنيما كمييماموجوداف، وا 

. مف الصحيح تمامًا أنيما كمييما كانا يبحثاف عف فئات منيما يممؾ قواه الخاصة
المؤيديف عمى األرض، أصوات االقتراع المعمقة في قموب الرجاؿ. أال ترى إذًا، أف 
كبًل منيما قادر عمى تحسيف أو تخريب حظوظكـ عمى ىذه األرض؟ ومثمما تجد 
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فيكذا  مرشحيف يتنافس بعضيـ مع بعض التماسًا لؤلصوات خبلؿ االنتخابات،
نحف رجاؿ األعماؿ، نجري مباراة بيف اهلل والشيطاف في مجابية أحدىما باآلخر، 

 نحف ال نحب إغضاب أي منيما. إننا نصمي ليما كمييما.
إنؾ تتحدث مثؿ مسافر ضيع دربو. ألـ تسمع بما قيؿ مف أف ما مف إنساف 

ي واحد يمكف أف يخدـ سيديف محترميف؟ وحتى المقترع فإنو يعطي صوتو لسياس
 في النياية.

إف لرجؿ األعماؿ أسيادًا عدة. وعميو أف يؤدي الطاعة ليـ جميعًا. إف ينادني 
ف ينادني ذلؾ، أىرع إليو أيضًا.  ىذا، أىرع إليو، وا 

خمد كبلىما إلى الصمت. كاف مواؤرا يسوؽ سيارتو بحذر ألنو كاف متوترًا 
فقد كانت ناقبلت النفط عصبيًا بسبب المنحنيات والمنعطفات عمى ذاؾ الطريؽ. 

والقاطرات المقطورة والشاحنات المحممة بالفحـ والبطاطا والخضار تمشي عمى 
 الطريؽ بكثافة كبيرة.

اجتازوا الطريؽ المؤدي إلى"بعثة كيجابي اإلرسالية"، والكنيسة التي أنشأىا 
السجناء اإليطاليوف خبلؿ الحرب العالمية الثانية، وكانوا اآلف ييبطوف إلى 

 سفؿ"وادي الريفت".أ
ضغط"موتوري" عمى"مواؤرا" بتوجيو سؤاؿ آخر: أال تؤمف بأي شيء؟ أليس 

 ثمة شيء يعتبره قمبؾ رديئًا أو جيدًا؟
كاف مواؤرا ىادئًا في البداية، وكأنو لـ يسمع السؤاؿ بوضوح. ألست أحمؿ 
شخصية رجؿ ديف متعصب، شخصية يسوع كمثؿ عمى المخمِّص؟ راح يسأؿ 

 نفسو.
ظر المسافروف اآلخروف بصمت إجابة مواؤرا ألنيـ مف جيتيـ كانوا انت

 يقمِّبوف سؤاؿ"موتوري" في أفئدتيـ.
كاف مواؤرا مدركًا شوؽ اآلخريف لسماع جوابو، سحج حنجرتو. إنؾ تسألني 
عف معتقداتي، ىؿ ذلؾ صحيح؟ إف شؤوف القمب يصعب سبرىا. وقموب الرجاؿ ال 

مد. إف شؤوف القمب غابة كثيفة، ال يستطيع أي ينفتح بعضيا لبعض مثؿ حفر الخ
شخص سبر أعماقيا. في البداية، اسأؿ نفسؾ ىذا السؤاؿ: ما ىو القمب؟ وأيف 
يسكف ويستقر؟ وىؿ القمب عضو مصنوع مف المحـ، أـ ىو مجرد ىمسة؟ مرة 
عندما كنت طفبًل صغيرًا حكت لي جدتي حكاية عف أسد مريض شفي، عمى أثر 

ر، مف مرضو وعمتو. كنت حزينًا جدًا وسألت جدتي: ماذا سيفعؿ التياـ قمب حما
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ذلؾ الحمار عندما يعود يسوع المسيح ويحيي الموتى؟ فقالت لي جدتي: ال 
 تزعجني بالثرثرة، فحمارؾ لف يبعث مف جديد.

قد يرجع المرء إلى بيت سبؽ أف ىجره. أوؿ أمس عدت لمسؤاؿ نفسو الذي 
إحدى الصحؼ، "تايفاليو"، أنو يمكف في أيامنا  طرحتو وأنا طفؿ عندما قرأت في

الحاضرة نزع القمب مف شخص مف األشخاص وزرعو في شخص آخر. يصبح 
السؤاؿ، ىؿ ذلؾ الشخص ىو الشخص نفسو الذي كاف مف قبؿ، أـ تراه اآلف 
شخصًا جديدًا ألف لو قمبًا جديدًا؟ وحيف يحيف يـو البعث والنشور، ماذا سيفعؿ 

يدَّعي الجسداف كبلىما ممكية القمب نفسو؟ فكروا بالقمب الذي االثناف عندما 
تقاسمو الجسداف. افترضوا أف القمب مستقيـ، ومطيع، ونظيؼ. ماذا سيمنع 

 الجسداف مف التدافع في طمبو وامتبلكو؟
الشكوؾ والوساوس تغمرني. عندما يتـ نقؿ القمب مف جسد إلى جسد آخر، 

ؿ الجسد األوؿ أو بكؿ شروره وأذاه أـ تراه فيؿ تراه يياجر بكؿ استقامة وكما
 ينتحؿ فساد الجسد الجديد وقبحو؟

دعونا اآلف نتصور أرضًا مسكونة بالرعايا األغنياء والفقراء، قد ينغمس الغني 
بكؿ صنوؼ الشر لكنو حيف يوشؾ عمى الفناء، فإنو يذىب إلى المستشفى ليشتري 

الفردوس بسبب استقامة وتقوى  قمب رجؿ فقير مستقيـ. وىكذا يذىب الغني إلى
الرجؿ الفقير، كما يذىب الفقير إلى جينـ بسبب شرور الغني وآثامو أو ألنو اآلف 

 ببل روح! ىا! ىا! ىا! 
اقتضب"مواؤرا" مونولوجو بالضحؾ. راح يضحؾ ويضحؾ مثؿ شخص عمى 
وشؾ أف يقوؿ شيئًا ىزليًا مضحكًا ولكنو وىو يحاوؿ قولو، يصاب بحمى فكاىتو. 

ـ تابع مواؤرا وىو ال يزاؿ يضحؾ: أحب أف أبدأ بتجارة القموب، أف أفتح سوقًا ث
لمقموب البشرية، حانوتًا لمقموب اآلدمية، سوقًا مركزية لمقموب اآلدمية، بيع دائـ... 

نني ألتساءؿ عف مقدار ما يدره قمب مثؿ قمبي مف نقود؟  وا 
 بيذا، أصيب"مواؤرا" باالنييار مف شدة الضحؾ.

 ي مسافر آخر لـ يشاركو الضحؾ.ولكف أ
بمرور ىذا الوقت كانوا قد اجتازوا"نير نجير" و"ناروؾ". كانت محطة األقمار 
الصناعية عمى يسارىـ، كما كانت روابي"كيجابي" عمى يمينيـ. أما قمة"لونغ نوت" 
فكانت أماميـ. وكاف الظبلـ قد لؼ المنطقة بأكمميا. غير أف األنوار الصادرة عف 

واؤرا" مف طراز فورد.ت. ومف السيارات األخرى الذاىبة في االتجاه نفسو سيارة"م
أو عكس االتجاه كانت تضيء ممرًا، فاصمة بذلؾ الظبلـ إلى نصفيف. كاف بعض 
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السائقيف ال يطفئوف أنوارىـ، وعندما كانت عينا"مواؤرا" تعمياف بيذه األنوار، كاف 
ىا في شتيمة ىؤالء السائقيف. قاؿ يقسـ بأمو ويستخدـ عبارات طويمة ال يجوز ذكر 

مرة: إف إجازات سوؽ ىؤالء السائقيف الذيف يحصموف عمييا بالشراء إنما تخمؽ 
األخطار عمى الطريؽ! أال تعتقدوف في أيامنا ىذه أف طفبًل غرًا قادر عمى دس 
 إجازة سوؽ في جيبو مقابؿ خمسماية شيميف؟ مع أنو لـ ير في حياتو مقود سيارة!

 ء حامضًا! قاؿ لو"موتوري".صار الما
كما صارت قموب الرجاؿ فارغة! أضافت"وانجاري". ثـ أخذ"موتوري" 

 و"وانجاري" يغنياف معًا:
 تفاقمت المجاعة في ببلدنا

 غير أنيا منحت أسماء أخرى
 حتى ال يكتشؼ الناس
 أيف أخفي الطعاـ كمو.
 سيدتاف بورجوازيتاف

 التيمتا لحـ أبناء الفقراء
 ؤية آدمية األطفاؿلـ تستطيعا ر 

 ألف قمبييما فارغاف.
 بيوت كثيرة، وفداديف مف األرض،

 وأكواـ مف الماؿ المسروؽ
 وىذه ال تجمب السبلـ إلى الشخص

 ألنيا اختمست مف الفقراء..
 ابتعد اآلف بنظرؾ عف األغنياء
 وانظر إلى الفقراء واألطفاؿ.

 إنيـ جميعًا يترنحوف عمى الطرقات العامة
 ارغة.ألف قموبيـ ف

 عمؽ"موتوري" قائبًل: األغنياء يترنحوف مف فرط ما يأكموف.
 وأضافت وانجاري: والفقراء ألنيـ يتضوروف.
 ثـ أنشدا معًا: .... ألف قموبيـ فارغة....
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ومف جديد سأؿ"مواؤرا" نفسو: أي نوع مف العصبية الدينية أثُقمت كاىمي؟ ىؿ 
 العميقة"؟يمكف أف يكونوا جميعًا أعضاء في طائفة"المياه 

ىؿ عدت إلى مشكمة القمب البشري؟ سأؿ"مواؤرا" بميجة نمت عف ضيقو مف 
كؿ مف"موتوري" و"وانجاري". قموب، قموب، قموب! ما ىو القمب؟ ىؿ ىو نسمة، 
ىبة ريح، أـ صوت؟ ال، ما القمب إال غيمة عابرة تتحوؿ بوساطة أحبلـ اإلنساف 

لى فردوس اهلل أو سمـ مف جمر الذي سحقو الفقر المدقع إلى سمـ ذىبي يصؿ إ
شيد إلرشاد أعدائو اليبوط إلى جينـ. أيف أجد السوؽ التي أبيع بيا قمبي إلى رجؿ 

 مجنوف أحمؽ مقابؿ أي مبمغ مف الماؿ يدفعو؟
أجاب"موتوري" بسرعة: القمب البشري؟ ىؿ ىو نسمة، أـ ىبة ريح، أـ غيمة 

سبب الفقر المدقع؟ ال! عابرة؟ ىؿ ىو سمـ حمـ في ذىف شخص فارقو النـو ب
القمب البشري لحـ وليس لحمًا. إنو يصنع اإلنساف وُيصنع مف قبؿ اإلنساف. القمب 
يحممو الجسد وىو بدوره يصبح الجسد. في اإلنساف عضو يسمى القمب. وذلؾ 
العضو نوع مف المحركات التي تضخ الدـ في األوعية والشراييف التي تحمؿ الغذاء 

تزيؿ الشوائب في كؿ أنحاء الجسـ. إف عمى ىذه األعضاء أف لكافة خبليا الجسـ و 
تعمؿ سوية لكي تجعؿ الكائف البشري يرى ويممس ويسمع ويتذوؽ ويتحدث ويحرؾ 

 يديو ويمشي ويبدأ يبني حياتو.
إف ما يبنيو اإلنساف بنفسو ىو القمب اآلخر. وذلؾ القمب اآلخر ىو اإلنسانية 

ذلؾ عينانا وأذنانا وأنوفنا وأفواىنا. القمب التي نصوغيا بيدنا، يساعدىما عمى 
تمؾ األعماؿ  -اآلخر ىو مف إنتاج أعمالنا وأفعالنا، التي ييدييا دربيا عقمنا

واألفعاؿ التي مف شأنيا تحديد الطبيعة لجعؿ األشياء تمبي حاجاتنا مثؿ ممجأ 
و يحمينا مف المطر، وألبسة تحمينا مف البرد والشمس، وغذاء يجعؿ الجسـ ينم

 ويكبر باإلضافة إلى حاجات كثيرة أخرى.
تمؾ اإلنسانية ىي األخرى حصيمة عمؿ أيد عديدة معًا، ذلؾ ألف، كما 
قاؿ"جيكويو" مرة، اإلصبع الواحدة ال تستطيع أف تقتؿ القممة، كما أف حزمة حطب 
واحدة ال تستطيع أف تبقي النار مضطرمة آناء الميؿ كمو؛ وأف رجبًل واحدًا، ميما 

قوتو، ال يستطيع أف يبني جسرًا عبر أحد األنيار؛ في حيف أف أيدي كثيرة  بمغت
تستطيع أف ترفع حمبًل، ميما كاف ثقيبًل. إف وحدة عرقنا ىي التي تستطيع جعمنا 
قادريف عمى تغيير قوانيف الطبيعة، وقادريف عمى تسخيرىا لحاجات حياتنا، بداًل 

. وذلؾ ىو ما جعؿ"جيكويو" يقوؿ مف أف تبقى حياتنا خاضعة لقوانيف الطبيعة
 أيضًا: تغيروا، ألف البذور في اليقطينة ليست كميا مف نوع واحد.
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تمؾ اإلنسانية، ثمرة عمؿ أيدينا وعقولنا وىي تناضؿ سوية إلخضاع الطبيعة، 
إنما ىي ما يميز الكائف البشري عف الحيواف، وما يميز الشجرة وكافة الكائنات في 

 مممكة الطبيعة.
ي عف ىذا: ىؿ ثمة مخموؽ آخر قادر عمى احتباس واستعباد الريح، أو أجبن

الماء، أو البرؽ والبخار؟ وقادر عمى ربط أرجميـ وسواعدىـ بالسبلسؿ واإلقفاؿ 
عمييـ، جاعبًل إياىـ مساجيف راضخيف ومطيعيف لحاجاتو؟ ال، الطبيعة البشرية 

ئ الرأس أماـ الطبيعة، والطبيعة الحيوانية مختمفتاف تمامًا. الحيوانات تطأط
يسمحوف ليا بتوجيييـ ذات اليميف وذات اليسار، مثمما يضبط الصبية الصغار 
النقانؽ بصورة عرضية في النار. غير أف الكائف البشري يتصارع مع الطبيعة 

 ويكافح لكي يخضعيا إلمرتو ومشيئتو.
دية انظر إلى ثمار العمؿ المشترؾ أليد كثيرة وعديدة: مف طرؽ وسكؾ حدي

وقطارات وسيارات وأنواع عدة مف العجبلت التي تتيح لئلنساف أف يجري أسرع مف 
األرنب البري أو أسرع مف أسرع حيوانات الغابة؛ وطائرات تمنح اإلنساف أجنحة 
أقوى وأسرع مف أجنحة أي طائر في السماء، وقذائؼ أسرع مف الصوت والبرؽ؛ 

لعميقة دوف أف تغوص كما غاص وسفنًا ثقيمة تطفو، بأعجوبة، فوؽ البحار ا
بطرس في بحر الجميؿ؛ وأجيزة ىاتؼ ومذياع وتمفزيوف، وىي مبتكرات مف شانيا 
أف تأسر صوت الكائف البشري ومعدنو، بحيث أف صورتو وصوتو يبقياف عمى قيد 
الحياة بعد أف يموت ويدفف ويفنى. أية معجزة يمكف أف تكوف أكبر مف ذلؾ؟ انظر 

دناىا بأيدينا: مومباسا، نيروبي، ناكورو، ايمدوريت، كيتالي، إلى المدف التي شي
يمموروج. انظر إلى القيوة والشاي وقصب السكر، والقطف،  كيسومو، روائيني وا 
واألرز والفاصولياء والذرة التي أنتجناىا مف حفنة  مف البذور. أنظر إلى النار 

روئيرو، وآثي،  التي حبسناىا داخؿ األسبلؾ النحاسية التي تمتد مف أنيار
وساجاف، بحيث نستطيع الحصوؿ عمى شموس وأقمار ونجـو في مدننا وفي 
. لو أف ثمار ذلؾ  منازلنا بعد أف خمدت شمس الطبيعة وقمرىا ونجوميا إلى النـو
التعاوف لـ تغتصب مف قبؿ عشيرة الطفيمييف، فأيف تعتقد أننا سنكوف نحف طائفة 

؟ ىؿ كنا ال نزاؿ نع  رؼ معنى البرد والجوع والعطش والعري؟المنتجيف اليـو
تمؾ اإلنسانية ىي قمب اإلنساف ألف قمب اإلنساف مرتبط ارتباطًا أزليًا مع نمو 
طبيعتو كإنساف. فيؿ تستطيع أف تقوؿ لنا ثمف القمب اآلف، أييا التاجر الرخيص 

 واألحمؽ؟
رأسو. كاف"موتوري" يميث قميبًل مف جراء حماسة نقاشو واألفكار الدائرة في 
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كاف في أغمب األحياف يقمب ىذه األفكار في ذىنو، ولكنو لـ يسبؽ أف رتب 
تغميفيا بالكممات. كاف مندىشًا مع نفسو، ألنو لـ يستطع التعرؼ عمى مصدر ىذه 

 األفكار الفمسفية.
لجأ"مواؤرا" إلى راكبو. قاؿ مخاطبًا"موتوري": وفقًا لرؤياؾ، ليس ىناؾ قموب 

نيا جميعًا جزء مف إنسانيتنا. إذ تذكر، كنا نتحدث عف طيبة أو قموب سيئة. إ
الخير والشر. اآلف، رؤيتؾ  ورؤيتي متطابقتاف. ليس في ىذا العالـ خير وشر 
وليس في ىذا العالـ قموب طيبة وقموب شريرة. القمب ىو القمب. إف الحديث عف 

األطفاؿ. عـ الجنة والنار ال يتعدى كونو جمعًا لمحكايات التي مف شأنيا أف ترعب 
 نتناقش ونتجادؿ؟ دع السبلـ ينتشر! وليكف ىنالؾ أمواؿ!

الجنة والنار؟ حشر"موتوري" نفسو في الحديث مف جديد. كبلىما موجود، 
وىناؾ اختبلؼ بينيما، مثمما ىناؾ اختبلؼ بيف الخير والشر، وبيف القمب الطيب 

عمييا في حرب والقمب السيء. اسمع. إف حيواتنا أرض معركة يجري االقتتاؿ 
دائمة بيف القوى التي تأخذ عمى نفسيا تأكيد إنسانيتنا والقوى العازمة عمى تعريتيا، 
بيف القوى التي تكافح لبناء سور حماية حوليا والقوى التي تريد جرىا إلى األسفؿ، 
بيف القوى التي تسعى لصياغتيا وتشكيميا، والقوى التي مف شأنيا تحطيميا، بيف 

دؼ لفتح عيوننا وجعمنا نبصر النور ونتطمع إلى الغد، متسائميف عف القوى التي تي
مستقبؿ أطفالنا، والقوى التي تريد أف تيدىدنا إلغماض عيوننا، وىي تشجعنا لكي 

 ال نيتـ اليـو بغير بطوننا، دوف أي تفكير بمستقبؿ ببلدنا.
يدىا إنيا حرب ببل مشاىديف. ذلؾ ألف كؿ إنساف جزء مف القوى التي يتـ تجن

مف أجؿ الخمؽ والبناء، وجعؿ إنسانيتنا تنمو وتترعرع لتغذية طبيعتنا اإلنسانية 
وىذه ىي قوى طائفة  -وخمؽ فردوسنا الخاص بنا، وبذلؾ تضطمع بطبيعة اهلل

نياؾ البنائيف  المنتجيف؛ أو أف يكوف اإلنساف جزءًا مف قوى التدمير، والتفكيؾ، وا 
تسعى لكبت إنسانيتنا، وتحويمنا إلى وحوش  والمبدعيف وقمعيـ، تمؾ القوى التي

 -كاسرة لكي يتسنى لنا خمؽ جينمنا الخاصة، وبذلؾ نضطمع بطبيعة الشيطاف
وتمؾ ىي قوى طائفة الطفيمييف. ىذا وكؿ قوة مف القوتيف تبني القمب الذي يعكس 
طبيعة طائفتو. ولذلؾ يوجد قمباف، القمب الذي بنتو طائفة الطفيمييف وىو قمب 

 ؛ والقمب الذي بنتو طائفة المنتجيف وىو القمب الطيب.الشر
إف أفعالنا ىي التي تبيف عمى أي الطرفيف نحف وبذلؾ تبيف أي نوع مف 
القمبيف نحف نبني. ذلؾ ألف أيدينا، وأعضاءنا، وأجسادنا، وطاقتنا تشبو سيفًا حادًا. 

يستطيع أف وىذا السيؼ، في يد المنتج، يستطيع أف يحرث ويجعؿ الغذاء ينمو، و 
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يدافع عف الحراث، بحيث أف بركات وثمار عرقيـ ال تغتصب منيـ! والسيؼ 
نفسو، في أيدي الطفيمييف، يمكف أف يستخدـ لتخريب المحاصيؿ أو حرماف 

 المنتجيف مف ثمار صناعتيـ.
في يدي المنتج يممؾ سيؼ النار القدرة عمى فعؿ الخير، أما في يدي 

ة عمى فعؿ الشر. إف أفعاؿ سيؼ النار تصور المتطفؿ فإف لسيؼ النار القدر 
 الطبيعة الخيرة والشريرة سواء بسواء. والشيء نفسو صحيح بالنسبة لعمؿ أجسادنا.

قاؿ"جيكويو" مرة: لـ يكف النمر يعرؼ كيؼ ينبش بأظافره، بؿ تعمـ ذلؾ. ىذا 
فر صحيح، ولكف النمر كاف يممؾ دائمًا المخالب والقدرة عمى الحفر. فيؿ تراه يح

 لقتؿ أطفالو؟ أـ تراه يحفر لقتؿ أعدائو؟
ثمة أمر واحد مؤكد. ما تـ فعمو ال يمكف إلغاؤه. إف أفعالنا ىي المبنات التي 

 نستخدميا لكي نشيد قمبًا رديئًا أو قمبًا طيبًا.
إف القمب يصبح بدوره المرآة التي نستطيع مف خبلليا أف ننظر إلى أنفسنا 

ذا كنت ال تريد مرآة تعكس الخير والشر معًا، فميس  وعممنا عمى ىذه األرض. وا 
لؾ محؿ ىنا عمى األرض. عميؾ أف تكوف سريعًا في ذلؾ: ادفع بقمبؾ إلى 
السوؽ، فتبقى إلنساف. في تمؾ األياـ التي تعرفونيا جميعًا، اعتدنا أف نغني أغنية 

 خاصة. واألغنية تجري عمى النحو التالي:
ف تتنيد وتنتحب  حتى وا 

 بؾبسبب ذنو 
 إلى أف تدخؿ في خدمة وطنية لمساعدة الوطف

 لف تجد السبلـ أبدًا مطمقًا.
 عندما ضممت ولـ تستطع رؤية الطريؽ

 لمحياة.
 كاف الدليؿ معتادًا عمى اإلشارة لمطريؽ الوحيدة.

 وحدة الشعب المنظمة.
أييا السائؽ! ثمة طريقاف: طريؽ يقود الناس إلى الموت وطريؽ يقود الناس 

ة. أرني طريؽ الموت، أرؾ طريؽ الحياة. أرني طريؽ الحياة، أرؾ طريؽ إلى الحيا
الموت. ذلؾ ألف الطريقيف يمتقياف في أفعاؿ كؿ إنساف، وىو يبني القمب الذي 
يريده... يا"مواؤرا"، لقد أخبرتنا قبؿ ىنيية عف أوؿ قانوف مف قوانيف الضبع، ىؿ 

 -مى طريقيف في آف واحدذلؾ صحيح؟ إنني أسألؾ: الضبع الذي حاوؿ السير ع
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 إلى أيف انتيى؟ يا"مواؤرا":
 اختر طريقًا واحدًا وتشبث بو. بيذا أنيى موتوري كبلمو.

 لقد اخترت طريقي منذ عيد بعيد، أجابو"مواؤرا".
 أي طريؽ ىو؟ سألو"موتوري".

الطريؽ إلى الموت، أجاب مواؤرا، وىو يضحؾ قميبًل، وكأنو يمزح. أيف تظف 
 سأؿ مواؤرا ساخرًا. وخيـ عمى السيارة صمت مطبؽ.أنؾ تتجو اآلف؟ 

(6) 
سمعت"وارينجا" طنينًا في رأسيا، وكأف ناموسة حبست في داخمو. كاف قمبيا 
يدؽ مثؿ قمب شخص قضى النيار كمو يدور ويدور حوؿ سياج"ميتجو وابانيا" 
في"حديقة المدينة" في نيروبي، وىو يبحث عف طريؽ لميرب والنجاة. لـ تتابع 

مناقشة بيف"مواؤرا" و"موتوري" بوضوح، سواء مف أيف بدأت أو إالـ أفضت، ذلؾ ال
ألنيا في وسط االستماع واإلنصات كانت تجد نفسيا فجاءة تعود إلى مشاكميا 
الخاصة: "جوف كيموانا"، "بوس كييارا"، والعمؿ الذي فقدتو، وطردىا مف منزليا، 

دىا، والدعوة إلى ميرجاف الشيطاف، وانتحارىا الذي حاولتو، والشاب الذي أمسؾ بي
وكؿ ىذا الحديث اآلف عف الموت والحياة  -والمنافسة بيف السرقة والمصوصية

والروح. فتساءلت: متى سأصؿ إلى البيت حتى أستطيع أف أريح ذىني وجسدي؟ 
 ىؿ ستنتيي مشاكمي؟ متى بدأت؟ أيف؟ ومع مف؟

و"، قبؿ عيد بعيد، فأحست تذكرت وارينجا العجوز الثري مف"نجوريكا"، "ناكور 
 بأف جسدىا كمو يمتمئ مرارة.

قطع"جاتويريا" أتوف سيؿ أفكار"وارينجا". وقاؿ بصوت عاؿ: أرجوكـ، انتظروا 
لحظة!. نظر إليو"موتوري" و"وانجاري" و"وارينجا" والرجؿ صاحب النظارات 

 طريؽ.السوداء. أدار"مواؤرا" رأسو قميبًل، ثـ نظر ثانية إلى مقود السيارة وال
 أخفض"جاتويريا" صوتو وقاؿ: أرجوكـ، اسمحوا لي بسؤاؿ.

تردد جاتويريا مثؿ شخص يتحرؽ لموصوؿ إلى جوىر مسألة ىامة ولكنو 
 غير واثؽ مف أيف يبدأ.

ىيا، وجو سؤالؾ. قاؿ"مواؤرا" مشجعًا. ال أحد يعتقؿ بسبب توجيو األسئمة. 
 اؤؿ.آه، ولكف في كينيا ىذه األياـ؟ غمغـ موتوري بالتس
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ال تقمؽ، راح"مواؤرا" يشجع جاتويريا. عندما تكوف في سيارة"مواؤرا" طراز فورد 
 .ت، فأنت في لب الديموقراطية.

أوه، نعـ، إنؾ مصيب في ذلؾ، قالت"وانجاري" مؤيدة. إف السيارات ىي 
المكاف الوحيد المتبقي حيث يستطيع الناس مناقشة األشياء بحرية. في السيارة 

ؽ العناف ألفكارؾ دوف أف تمقي نظرة أولية مف فوؽ كتفؾ لرؤية تستطيع أف تطم
 مف يستمع إليؾ.

حيف تكوف في سيارتي، فأنت داخؿ سجف أو قبر. ليس ثمة ما ال تستطيع 
 أف تحكيو.

 إف جدلكـ، آسؼ، إف نقاشكـ... عفوًا... ثـ توقؼ"جاتويريا" عف الكبلـ ثانية.
أولئؾ  -ير مف المثقفيف في كينياكاف"جاتويريا" يتكمـ لغة"جيكويو" مثؿ كث

الذيف يتأتئوف كاألطفاؿ الصغار حيف يتحدثوف بمغتيـ الوطنية ولكنيـ يتحدثوف 
بطبلقة في المغات األجنبية. كاف االختبلؼ الوحيد ىو أف"جاتويريا" في أقؿ 
الدرجات عمى معرفة بأف استعباد المغة ىو استعباد لمفكر والذىف وليس شيئًا 

تز. غير أنو في حمأة النقاش كاف بوسع"جاتويريا" التحدث بمغتو دوف يفتخر بو ويع
 توقؼ، أو تردد أو رجوع إلى المغة اإلنكميزية.

يحكى أف االختبلفات في الرأي تولد الكراىية. ولكف حيث يكوف ىنالؾ 
تضارب، تنبت براعـ مف الحقيقة، قالت ذلؾ"وانجاري" "لجاتويريا" عمى سبيؿ 

 التشجيع.
تويريا"، ثـ حاوؿ الكبلـ مرة أخرى. "ال أستطيع أف أرى تمامًا تنحنح"جا

االختبلؼ... آسؼ، أعني االختبلؼ بيف موقفيكما.... دعوني أسأؿ.... آسؼ، 
أقصد دعوني أطرح عميكـ السؤاؿ. ىؿ تعتقدوف أف اهلل والشيطاف موجوداف، 

 وأقصد أنيما عمى قيد الحياة مثمكـ ومثمي؟
قاؿ"مواؤرا"، فالشيطاف موجود. ولكنني شخصيًا ال إذا كاف اهلل موجودًا، 

 أعرؼ.
 ولكف ماذا عف اإليماف واالعتقاد؟ ماذا تعتقد أنت؟ ألح جاتويريا بالسؤاؿ.

أنا؟ أييا الشاب. أنا ال أنتمي لتمؾ الكنائس التي تنتمي إلييا. الشغؿ ىو 
ي بعض معبدي والماؿ ىو إليي. ولكف إذا كاف يوجد إلو آخر، فبل بأس. إنني ف

األحياف أصب قميبًل مف الشراب ألجمو، حتى ال يفعؿ بي ما فعمو مرة مع"جوب" 
Job ،أنا ال أفحص العالـ فحصًا دقيقًا جدًا. ألـ أقؿ سابقًا: إف يمؿ بيذا االتجاه .
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فأِمْؿ معو. األرض كروية، وىي تتغير، ذلؾ ىو ما دفع جيكويو إلى القوؿ: إف 
تغرب فييا. ليس الحذر عبلمة عمى الجبف. ليس الشمس ال تشرؽ بالطريقة التي 

 عندي أسئمة كثيرة أطرحيا. أرني أيف النقود، وسوؼ أنقمؾ إلى ىناؾ.
 ماذا عنؾ؟ سأؿ"جاتويريا" "موتوري" بعد أف فرغ"مواؤرا" مف كبلمو.

 أنا؟ إنني أؤمف وأعتقد.
 ماذا؟

 أف اهلل موجود.
 وتؤمف أنو عمى قيد الحياة؟

 أجؿ.
 والشيطاف؟

 موجود أيضًا.إنو 
 وىؿ ىو عمى قيد الحياة أيضًا؟

 أجؿ، إنو عمى قيد الحياة.
 ىؿ تؤمف حقًا بيذه األشياء؟

 نعـ! أؤمف بيا حقًا.
 ولكنؾ لـ تر أيًا منيما بأـ عينيؾ؟ وجو"مواؤرا" ىذا السؤاؿ" لموتوري".

كاف ىذا الشاب يسأؿ عف اإليماف، أجاب"موتوري". أنا أعتقد أف اهلل 
رتاف عف أعمالنا في أدمغتنا ونحف نصارع الطبيعة بصورة عامة، والشيطاف صو 

ونصارع الطبيعة اإلنسانية عمى وجو الخصوص، في سعينا وراء شيء نأكمو أو 
نرتديو أو نأوي خمفو لكي نتقى حرارة الشمس والبرد والرياح. إف طبيعة اهلل ىي 

: ما ىي أفعاؿ صورة الخير الذي نعممو ىنا عمى األرض. السؤاؿ الميـ ىو ىذا
الشر وما ىي أفعاؿ الخير؟ أييا الشاب، إنؾ تجعمني أكرر الكممات التي قمتيا 
ورميتيا وراء ظيري. ثمة نوعاف مف بني اإلنساف: اإلنساف الذي يعيش بوساطة 
عرؽ جبينو واإلنساف الذي يعيش عمى عرؽ اآلخريف. ىناؾ يكمف المغز، ولذلؾ 

نؾ عمى مايبدو عمى معرفة ودراية حؿ ذلؾ المغز وأعطيؾ قطعة أرض، أل
 بالدراسة والكتب.

مف عرؽ وجيؾ، بدأت"وانجاري" تتكمـ وكأنيا تقرأ مف إنجيؿ مفتوح أماميا، 
مف عرؽ وجيؾ سوؼ تأكؿ الخبز، حتى تعود إلى األرض. أغمقت"وانجاري" 
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اإلنجيؿ الذي كاف في ذىنيا واتجيت نحو"جاتويريا": ذلؾ لغز آخر، وعميؾ حمو 
 ، بحيث نستطيع جميعًا سماع الجواب. وخذ قطعة أرض مني أيضًا.أيضاً 

لف آخذ كثيرًا مف قطع األرض ألنؾ مف نساء العشيرة، أجاب"جاتويريا" وىو 
 يضحؾ قميبًل.

أوه، إذًا فأنت تتحدث لغة"جيكويو" جيدًا وكنت أحسب أنؾ تعرؼ لغة"طاب 
 صباحؾ" فقط. قالت لو"وانجاري" بخفة ودعابة.

 ريا" أنو مرتاح بشكؿ مف األشكاؿ.أحس"جاتوي
ثـ أجاب"جاتويريا": تعودت االستماع إلى مباريات األلغاز قبؿ أمد طويؿ. 
ذا ما تعيف عمي التنافس معؾ،  ولكنني اآلف غير قادر عمى حؿ أبسط األلغاز. وا 
فإنؾ ستكسبيف كؿ قطع األرض إلى أف تحصمي عمى أمبلكي بكامميا. ولكف 

الموضوع. إف عمي أف أقوؿ: إنني شعرت أف حديثؾ أحيا دعينا نرجع إلى أساس 
الوساوس والصراعات التي كنت أعيشيا في داخمي منذ عيد طويؿ. وأنا أقصد، 
أف عندي عقدة في قمبي وسوؼ أكوف مسرورًا جدًا إف تساعديني عمى فكيا أو 

 حمحمتيا قميبًل.
 توقؼ"جاتويريا" مرة ثانية.

" تغير. شعرت بالخوؼ فجأة، وكأنيا أحست"وارينجا" أف صوت"جاتويريا
سمعت ذلؾ الصوت في مكاف آخر، قبؿ أمد طويؿ، غير أنيا لـ تستطع تحديد 
المكاف. قررت أف ما أثار الخوؼ ىو رغبة جامحة لمعرفة نوع العقدة التي كانت 

 تزعج جاتويريا.
كاف الركاب اآلخروف جميعًا يجمسوف متنبييف، وتواقيف لسماع الحكاية. 

 ـ كانوا يخشوف أف تكوف عقدة"جاتويريا" مشابية لمعقدة التي يحمميا كؿ منيـ.لكأني
سحج"جاتويريا" حنجرتو مرة ثانية. نظر إلى"موتوري" وقاؿ: إنؾ تتحدث 
وكأنؾ تعرؼ أنني جئت مف الجامعة، وىذا صحيح، إنني مف ىناؾ. إنني واحد 

فة اإلفريقية. إف مف طبلب البحث في الثقافة. إنني طالب بحث صغير في الثقا
ثقافتنا... آسؼ، أقصد إف ثقافتنا طغت عمييا الثقافات الغربية اإلمبريالية. ذلؾ ما 
نسميو في المغة اإلنكميزية اإلمبريالية الثقافية. واإلمبريالية الثقافية ىي مصدر 
عبودية العقؿ والجسد، لعمري إف اإلمبريالية الثقافية ىي التي تولد العمى والصمـ 

ي المذيف يدفعاف الناس لمسماح لؤلجانب بتعميميـ ما يفعمونو في ببلدىـ، العقم
وجعؿ األجانب آذانًا وأفواىًا لقضاياىـ الوطنية، متناسيف القوؿ المأثور: إف مف 
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يعش في البرية وحده الذي يعرؼ ماذا تشبو. ومف ثـ ال يمكف لؤلجنبي أف يصبح 
 وعف جيمنا غنى المنشد:مف قريب أو بعيد المرشد الحقيقي لشعب آخر. 

 األصـ، األصـ،
 األصـ ىو مف ال يستطيع السماع مف أجؿ الوطف!

 األعمى، األعمى،
 واألعمى ىو مف ال يستطيع الرؤية مف أجؿ الوطف!

دعونا ننظر حولنا اآلف. أيف ىي لغاتنا القومية اآلف؟ أيف ىي الكتب 
اآلف؟ أيف ىي حكمة المخطوطة بأبجدية لغاتنا القومية؟ أيف ىو أدبنا الخاص 

ومعرفة آبائنا اآلف؟ وأيف ىي فمسفة آبائنا اآلف؟ إف مراكز الحكمة التي اعتادت 
حراسة المدخؿ إلى بيت األجداد ُىدمت عمى بكرة أبييا، كما سمح لبريؽ الحكمة 
أف يخبو ويزوؿ، ورميت المقاعد التي كانت تحيط بموقد النار عمى كومة قمامة؛ 

؛ كما عمؽ شباب الوطف دروعيـ ورماحيـ. والمأساة أنو ودمرت مراكز الحراسة
ليس ثمة مكاف يمكف أف نذىب إليو لتعمـ تاريخ ببلدنا. الطفؿ ببل أبويف ينصحانو 
ويشيراف عميو، ما الذي يمنعو مف الوقوع في الخطأ فيعتبر البراز األجنبي طبقًا 

 وطنيًا لذيذًا؟
يدنا وكؿ شيء بالنسبة إلرثنا القومي حكاياتنا، ألغازنا، أغانينا، عاداتنا، تقال

 قد ضاع بالنسبة لنا.
مف يستطيع أف يعزؼ"الجيكاندي" لنا اليـو ومف يقرأ ويفسر األشعار التي 
دونت عمى حبة القرع؟ مف يستطيع اليـو أف يعزؼ"الوانديدي" والكماف ذا الوتر 

مف الواحد، فيجعمو يبدو مثؿ صوت شاب يافع يخطب ود حبيبتو وىي عائدة 
التقاط البازالء في البساتيف، أو وىي تحضر الماء مف كيؼ في الوادي، أو وىي 
تستخرج الغشاء المغذي مف نباتاتو، أو وىي تقطِّع قصب السكر في منحدرات 
الودياف؟ مف يستطيع اليـو أف يعزؼ قيثارة الخيزراف، التي يجعؿ صوتيا قمب 

ـ وىما ذاىباف إلى الحقوؿ إلفزاع الشاب اليافع والفتاة العذراء يدقاف في انسجا
 العصافير مف أصابع الجاورس)الدخف(، بينما يصب القمر نوره عمى األرض.

ذلؾ ىو ما يدفع بعض الناس في الجامعة، مف طبلب ومدرسيف، لكي 
يحاولوا اآلف اكتشاؼ أصوؿ ثقافتنا.. ىذا ويمكف البحث عف جذور الثقافة القومية 

 ت كافة في كينيا فقط.الكينية في تقاليد الجنسيا
أنا، عمى سبيؿ المثاؿ، أعمؿ في قسـ الموسيقا، الذي ييتـ بالموسيقا. 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 65 - 

 -وباألدوات الموسيقية واستخداماتيا. إنني أدرس األدوات التراثية بالدرجة األولى
وكافة أنواع األدوات  -مف طبوؿ وقيثارات وصنوج وخشاخش واألوريكس، واألبواؽ

 الكماف ذي الوتر الواحد.الوترية، مثؿ القيثار و 
إنني مؤلؼ موسيقي أيضًا. وطموحي وحممي ىو تأليؼ مقطوعة موسيقية 
مف أجؿ عدد كبير مف األصوات البشرية بمرافقة أوركسترا قواميا كافة أنواع 
األدوات القومية: مف جمدية وىوائية ووترية ونحاسية. لقد ألفت عددًا مف األغاني. 

لحف أو موضوع موسيقى أحبلمي. إنني أبحث ليؿ  غير أنني لـ أجد حتى اآلف
 نيار عف المحف والموضوع، ولكف دوف جدوى.

 ال يمكنكـ أف تعرفوا مدى األلـ الذي أحممو في قمبي.
في الغالب، عندما أكوف بمفردي في كوخ تغطيو األعشاب ونباتات السرخس 

في الميؿ  أثناء ىطوؿ المطر أو عصؼ الرياح، أو عندما أكوف مستمقيًا وحدي
والقمر ينير األرض، أستطيع أف أسمع األصوات العديدة التي قضت، واألصوات 
العديدة التي تعيش اآلف، واألصوات العديدة التي ستأتي إلى الحياة، وكميا تغني 
لي ىمسًا. وفي أوقات كيذه، أشعر وكأني عمى وشؾ اإلمساؾ بالمحف واإليقاع 

أتحرؽ لكتابتيا، ولكنيا تنساؽ بعيدًا، محمولة وبموضوع الموسيقى التي كنت دائمًا 
 عمى أمواج الريح.

وفي أوقات أخرى، عندما أستمقي تحت ظبلؿ شجرة وارفة أو أمشي وحيدًا 
في السيوؿ أو بجانب شاطئ البحر، أسمع غالبًا بمسامع قمبي الكماف واألبواؽ 

دعو شباب يعزفيا كورس مف الرعاة في السيوب، وصوت طبوؿ الببلد كميا وىي ت
الوطف لمذىاب إلى الحرب، ثـ أسمع ألؼ صنج وخشخيشة ييزىا أبطالنا الوطنيوف 
وىـ ينشدوف أغاني النصر، ثـ أصوات النساء وىف يزغردف إطراًء ألبنائيف 
المنتصريف. وفجأة أسمع صوت البوؽ الوطني وىو ينفخ زىوًا وانتصارًا، إضافة 

وب معيا طربًا وفرحة. ثـ أسمع إلى أبواؽ األوريكس وآالت أخرى وىي تتجا
أصوات وألحاف كافة الرجاؿ وكافة األدوات وىي تنطمؽ سوية لتنتيي بصوت واحد 
في عدة أصوات، أو بأصوات عدة في صوت واحد، مثؿ جوقة مف المبلئكة 

 الدنيوييف وىي تحتفي معتزة بالمآثر البطولية الخاصة بالوطف.
 األصوات قبؿ أف تذروىا الرياح. وأمسؾ بالقمـ والقرطاس لكي أدوف رسالة

 يا بني قومي، ماذا بوسعي أف أقوؿ لكـ اآلف؟
ىؿ حممتـ في حياتكـ بالفاكية المعمقة تمامًا فوؽ الرأس وأنتـ في حالة عطش 
كبير تحت شمس الذعة محرقة خبلؿ شير مجدب وعندما ترفعوف أيديكـ اللتقاط 
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ثمرة ترتفع رويدًا رويدًا بعيدًا عف الفاكية مف أجؿ ترطيب لسانكـ الظميء، فإذا بال
متناوؿ اليد وتختفي في السماء؟ "ىا أنا ىنا! ىا أنا ىنا! ولكف بما أنكـ رفضتـ 
التقاطي فإنني سأبتعد.... أو لعؿ ذلؾ ىو ما يبدو أنيا تقولو، تعذبكـ لمجرد 
استثارة شييتكـ ورغبتكـ. وعمى ىذه الصورة تعذب األصوات واآلالت شييتي.. 

نني عندما أباشر كتابة الموسيقا وتدوينيا، مع األسؼ، أرى أف الموسيقا غير أ
 والكماف لـ يعد ليا وجود ىناؾ.

أعزي نفسي باالدعاء أف األمر سياف: مف تراه ربح عف طريؽ التوجع 
 واألنيف؟

وأبدأ البحث الكامؿ الشامؿ مف جديد. إنني شخصيًا أسأؿ سؤااًل طرحتو 
أفعؿ لكي أؤلؼ موسيقا قومية حقيقية لببلدنا كينيا، مرات عدة: ماذا بوسعي أف 

موسيقى تعزفيا جوقة قواميا أدوات كافة الجنسيات التي تشكؿ األمة الكينية، 
 -موسيقى نستطيع نحف، أبناء كينيا، إنشادىا بصوت واحد نابع عف أصوات عدة

 ىارمونيا في تفرع األصوات وتعددىا.
. إف المؤلؼ العاجز عف تممس المحف والموضوع  قضيت ليالي عدة ببل نـو

 واإليقاع الخاصة بموسيقاه إنما ىو محارة في شكؿ مخموؽ بشري.
في غضوف سنة أو قرابة ذلؾ بعد عودتي مف الخارج، كنت أشبو بالمزارع 
الذي يحاوؿ استئصاؿ شجرة صمغ زرقاء بعصا حفر مثممة ولـ أستطع الوصوؿ 

 إلى أسفؿ الجذر الذي كنت في إثره....
 خص"جاتويريا" حكاية بحثو أو سعيو األزلي. ولـ يتكمـ أحد.ل

شعرت"وارينجا" بالقمؽ، ولكنيا لـ تعرؼ السبب، ىؿ كاف ذلؾ بفعؿ كممات 
 جاتويريا، أـ طريقة سرده لحكايتو، أـ مف مجرد صوتو في الكبلـ؟

كاف صوتو يشبو صوت رجؿ أمضى أيامًا عدة وىو يحمؿ حمبًل ثقيبًل مف 
يصة أو أمضى ليالي طويمة مف األرؽ وىو يصارع األسئمة التي ال المشاكؿ العو 

يستطيع إيجاد أجوبة عمييا. لماذا ختـ قصتو عند ىذه النقطة؟ راحت وارينجا تسأؿ 
 نفسيا. وما ىي العقدة التي كاف يريد المساعدة في فكيا وحميا.

و قبؿ اتجو"جاتويريا" إلى"وارينجا" وكأنو تمكف مف قراءة أفكارىا. غير أن
التمكف مف مواصمة القصة مرة ثانية، أخذ الرجؿ الذي يمبس النظارات السوداء 

 يتحدث باإلنكميزية قائبًل: إذًا أنت مف ىيئة التدريس بالجامعة؟
أوقع صوت الرجؿ الذىوؿ لدى بقية الركاب. كانت ىذه أوؿ كمماتو منذ دخؿ 
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ة الرحمة وكأنو كاف يخشى السيارة عند موقؼ"سيجونا". فقد ظؿ قابعًا في ركنو طيم
 مف االغتياؿ في سيارة"مواؤرا"

 أجؿ، أجؿ، أنا مف ىيئة البحث. أجابو"جاتويريا" باإلنكميزية.
ذًا فأنت تعرؼ األستاذ"نجاريكوما" واألستاذ"جاتوي جايتموبي"؟  وا 

نعـ، األستاذ"نجاريكوما" في فرع العمـو السياسية، أما األستاذ"جايتموبي" فيو 
 جارة واالقتصاد.في قسـ الت

 وماذا عف األستاذ"كيميف يوجيني".؟
 إنو في قسـ التاريخ. ولكنو ال يعرؼ سوى تاريخ أوروبا.

 واألستاذ"باري كويري"؟
األدب اإلنكميزي، غير أنو يحاضر أحيانًا في  -إنو في فرع المغة اإلنكميزية

 فرع الفمسفة والديف.
السوداء، بصوت يدؿ عمى أنو أفيـ، أفيـ، قاؿ الرجؿ الذي يرتدي النظارات 

 أكثر اطمئنانًا وراحة باؿ.
انتظر الباقوف منو أف يسأؿ سؤااًل آخر أو أف يضيؼ شيئًا آخر، لكنو لـ  -

يتكمـ ثانية، ظير، مف ناحية أخرى، أنو اآلف أقؿ تخوفًا بكثير وأنو جمس مكانو 
 بارتياح أكبر. ثـ استأنؼ جاتويريًا قصتو. 

قدت أنني سأرى فيو النور عمى األقؿ. إذ إف رجبًل أقبؿ النيار الذي اعت
 عجوزًا مف قرية باىاتي في "ناكورو".. 

"باىاتي"، ىؿ قمت باىاتي"؟ صرخ "مواؤرًا" ىؿ "باىاتي"، باىاتي في ناكورو؟ 
 أجؿ، أجاب "جاتويريا، ما األمر؟ 

ال شيء.. ال شيء ذو أىمية. تابع حكايتؾ. قاؿ "مواؤرًا بصوت مضطرب 
ة حاؿ، إف رجؿ "ناكورو"، مف قرية باىاتي ىو الرجؿ الذي ىداني الطريؽ. عمى أي

قصصًا عف -ذىبت إليو وقمت لو متوسبًل: أييا األب، احؾ لي قصصًا قديمة 
الغيبلف والحيوانات. كاف صامتًا. نظر إلي، ثـ ضحؾ قميبًل، قاؿ لي: ليس ثمة 

ت. كؿ القصص قديمة. فارؽ بيف الحكايات القديمة والحديثة. الحكايات حكايا
وكؿ القصص حديثة. القصص كميا تخص الغد والمستقبؿ. والقصص ليست عف 
الغيبلف أو عف الحيوانات أو عف البشر. القصص كميا عف المخموقات البشرية. 
أييا الفتى، أنا ال أستطيع فيـ نمط التربية التي تتمقونيا في ىذه األياـ ونمط التعميـ 

راء البحار عمى مدار سنوات عدة. كـ عددىا؟ خمس عشرة الذي ترغبوف اكتسابو و 
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سنة؟ ىؿ سبؽ أف عمموكـ بأف األدب ىو كنز األمة وذخيرتيا؟ إنما األدب ىو 
الشيد لروح األمة، يحافظ عميو لكي يتذوقو أبناؤىا عمى مر األياـ، قميبًل في كؿ 

سب أف حيف. لقد قاؿ "جيكويو": إف مف يدخر شيئًا ال يجوع بتاتًا. ىؿ تح
"جيكويو" كاف أحمؽ حيف قاؿ ذلؾ؟ إف األمة التي تتنازؿ عف أدبيا ىي أمة 
باعت روحيا وبقيت مجرد محارة. غير أف مف الجميؿ أنؾ أتيت. قؿ نعـ، وسوؼ 

 أروي لؾ القصص التي أتذكرىا. 
كاف الوقت مساًء، وبعد آٍف قصير مف حموؿ الظبلـ. كاف ليب مصباح 

ة يتماوج مثؿ عمـ أحمر الموف مع الريح، فجعؿ بذلؾ الصفيح الذي ليس لو زجاج
 خيالينا كمينا يمعباف عمى جدراف غرفة العجوز المربعة الشكؿ. 

روى العجوز لي أوؿ ما روى عف مزارع فبلح اعتاد أف يحمؿ الغوؿ عمى 
ظيره. غرز الغوؿ أظافره الطويمة في عنؽ الفبلح وكتفيو. لقد كاف الفبلح ىو 

لحقوؿ لمحصوؿ عمى الطعاـ، وىو الذي يذىب إلى الودياف الذي يذىب إلى ا
إلحضار الماء، وىو الذي يذىب إلى الغابة لمحصوؿ عمى الحطب وىو الذي يقـو 
بالطبخ أما عمؿ الغوؿ فيو تناوؿ الطعاـ ليناـ فيما بعد عمى ظير الفبلح نومًا 

 عميقًا. 
اف الغوؿ يزداد رفاىًا صار الفبلح أشد ىزااًل وأكثر اكتئابًا في نفسو، فيما ك

ونضرة، إلى حد أنو صار مدفوعًا لترتيؿ التسابيح التي تحض الفبلح عمى تحمؿ 
قسمتو ونصيبو عمى األرض بجمد وصبر، ألنو سوؼ يجد راحتو فيما بعد في 
جناف الخمد. وفي يـو مف األياـ، ذىب الفبلح إلى أحد العرافيف. قاؿ العراؼ لو: 

مي شيئًا مف الزيت ويصبو عمى أظافر الغوؿ أثناء نومو إف الحؿ الوحيد ىو أف يغ
العميؽ. فقاؿ الفبلح: وماذا لو أحرقت عنقي وكتفي؟ قاؿ العراؼ: لـ يتأّت أبدًا 
شيء حسف عف شروط تامة. امض إلى البيت. ولـ ينج الفبلح مف موت محقؽ 

 إال عندما فعؿ ما نصح العراؼ بو. 
اؿ أسود الموف وفجوات مغرية بيف أسنانيا كانت الحكاية الثانية عف فتاة، بجم

كانت تسمى "نيانجيرو كانياراري" ألسباب ثبلثة: كانت سوداء، وكانت جميمة حقًا، 
كما أنيا رفضت طمب الزواج مف جميع الشباف في بمدىا. ولكنيا عندما شاىدت 
ت شابًا مف بمد أجنبي في يـو مف األياـ فقد ادعت عمى الفور أنو الشاب الذي كان

تنتظره، لحقت بو. وىؿ تعرفوف ماذا؟ لقد كاف األجنبي الشاب غواًل مف أكمة 
 البشر. ولقد مّزؽ أطراؼ نيانجيرو واحدًا بعد اآلخر والتيميا. 

أما الحكاية الثالثة فيي الحكاية التي خّمفت ندبة ثابتة في فؤادي كيؼ 
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ا، والطريقة التي سأحكييا لكـ؟ إنني أتمنى لو أتمكف مف محاكاة أسموبو في سردى
كاف يرفع ويخفض صوتو بيا عمى سبيؿ المثاؿ. لكف ال، إنني ال أستطيع حتى 
محاولة ذلؾ. إف نمط التربية المورث لنا عف طريؽ البيض قد قص جوانح قدراتنا 
فتركنا نعرج في سيرنا كالطيور الجريحة. دعوني أحكي لكـ بإيجاز الحكاية التي 

اىاتي" بحيث تتمكنوف مف معرفة أيف تكمف العقدة رواىا لي العجوز مف قرية "ب
 التي تحدثت عنيا. 

بدأ روايتو بعدد مف األقواؿ المأثورة. وأنا ال أستطيع تذكرىا جميعًا غير أنيا 
كانت كميا عف الجشع والنزوة. حدثني أنو عمى الرغـ مف أف "ريح" الغني ليس لو 

مقدس، ومع ذلؾ فإف كؿ رائحة، وأف الغني سيستغؿ حتى المعبد المحظور ال
شخص ينبغي أف يعرؼ بأف مف اعتاد عمى الرقص ال يستطيع اآلف سوى المراقبة 
والتفرج بينما يرقص اآلخروف، ومف اعتاد القفز فوؽ النير ال يستطيع اآلف سوى 
ف  الخوض فيو. إف يممؾ المرء كثيرًا جدًا يتشجع عمى الغرور واتباع النزوات، وا 

و إال التفكير. إف اإلفراط في الجشع قد يدفع اإلنساف لبيع نفسو يممؾ قميبًل، فميس ل
بشكؿ رخيص. "أييا الفتى، اسَع وراء الرزؽ ولكف إياؾ أف تعرض عريؾ عمى 
ياؾ أف تحتقر الناس. إف صوت الشعب ىو صوت اهلل" لماذا أقوؿ ىذه  اهلل، وا 

 األشياء؟ 
ف "ندينجوري" ىذا قبؿ عيد طويؿ جدًا عاش عجوز يدعى "ندينجوري". لـ يك

يممؾ كثيرًا مف األطياف. غير أنو كاف يممؾ روحًا غنية وموىوبة كاف محترمًا جدًا 
بسبب استبسالو كمما ىاجـ العدو القرية، وبسبب حكمة قمبو ولسانو. لقد حافظ 
عمى ثقافة وطنو وتقّيد بكافة الطقوس البلئقة. كاف في أحياف كثيرة يضحي بعنزة 

جعة عمى األرض مف أجؿ أرواح الخير، وىو يطمب منيا ويصب قميبًل مف ال
تخميصو مف الشرور التي ربما تأتت عف عيوبو الخاصة أو دخمت بيت األجداد 
مف خبلؿ حقد وبغضاء أرواح الشر. لـ يكف رجبًل خامبًل كسواًل، بؿ كاف قادرًا 

يعانيو عمى تأميف ما يكفي مف المطعـ والممبس لو وألفراد أسرتو. أما مالـ يكف 
فيو رغبة جامحة جشعة إزاء قطعاف اآلخريف أو األراضي التي تخص عشيرتو أو 
غيرىا مف العشائر. إف افتقاره لمجشع فضبًل عف سخائو الذائع الصيت منعاه مف 
جمع وتكديس الثروة التي كانت تجعؿ بعض المسنيف يرتدوف الخواتـ عمى أنامميـ 

لمعبيد، والخدـ، والعماؿ والفبلحيف وزوجاتيـ ويتركوف حراثة الحقوؿ وتربية الماشية 
وأطفاليـ، بينما كانوا يوميًا يقيموف الحفبلت عمى جعة العسؿ. "أليداف تبنياف 

 الرجؿ": ىذا ىو ما كاف يؤمف بو "ندينجوري". 
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، ىاجـ طاعوف غريب القرية. دمر الطاعوف كافة أمبلؾ  وذات يـو
اصة. ماذا بوسع "ندينجوري" أف "ندينجوري" وأصاب عنزتو داخؿ حظيرتيا الخ

يفعؿ اآلف؟ فسأؿ نفسو: لماذا حؿ بي ذلؾ، وقد كنت دائمًا أضحي لؤلرواح الخيرة 
بالماعز وأسكب الجعة ليا، لماذا انقمبت ضدي اآلف؟ سوؼ ال أضحي بشيء مف 

 أجميا مرة ثانية. 
في صباح باكر، وقبؿ انببلج الفجر، ذىب "ندينجوري" إلى كيؼ معيف 

أرواح الشر. قابمتو عند مدخؿ الكيؼ روح عمى شكؿ غوؿ. كاف شعره تسكنو 
طويبًل وبموف جمد الخمد وكاف منسداًل حتى الكتفيف، مثؿ شعر البنت كاف لو زوج 
مف األفواه، واحد في جبينو والثاني في مؤخرة رأسو. أما الفـ الموجود في مؤخرة 

ندما تعصؼ الريح وتدفع رأسو فكاف مغطى بشعره الطويؿ، ولـ يكف ُيرى إال ع
الشعر جانبًا. سألتو روح الشر: لماذا حضرت إلى كيفي بيديف خاويتيف. ىؿ 
يحمؿ اإلنساف سمة فارغة إلى السوؽ إذا كاف يرسـ لمقايضة سمعو؟ ىؿ تخمت 
عنؾ األرواح التي كنت دائمًا تقدـ ليا األضاحي؟ ىؿ تظننا ال نحب األضاحي 

 مع بعض الجعة لغسؿ المحـ؟ 
عمييا "ندينجوري" أف الفقر ىو الذي جاء بو إلى ىناؾ. إف سخاء الفقير  رد

يظؿ رىينة في القمب. ضحكت روح الشر بمكر وقالت: ألـ أسمع أنؾ تممؾ نفسًا 
غنية؟ ليس ثمة شيء جيد يتأتى عف شروط كاممة. سوؼ أمنحؾ الثراء واألنعاـ، 

ة ألرواح الخير، ألف ولكف عميؾ أف تعطيني روحؾ، وعميؾ أال تضحي مرة ثاني
الخير والشر لـ يكونا في يـو مف األياـ أصحابًا. سأؿ "ندينجوري" نفسو: ما ىي 
الروح؟ إنيا مجرد صوت ىامس. ثـ قاؿ لروح الشر: خذي روحي. وقالت لو روح 
الشر: لقد استوليت عمييا. انصرؼ اآلف. اذىب إلى بيتؾ وتقّيد بيذه الشروط: 

ي شخص بأنؾ إنساف ببل روح. ثانيًا، حيف تصؿ إلى أواًل، يجب أف ال تخبر أ
البيت، أمسؾ بالطفؿ الذي تحبو حبًا جمًا، ثـ اثقب واحدًا مف أوردة عنقو، واشرب 
دمو بكاممو حتى يصبح جسده كمو جافًا، ثـ اطبخ الجسد وكؿ المحـ. لقد حولتؾ، 

"ندينجوري".  يا "ندينجوري"، إلى واحد مف أكمة لحـو البشر وشارب لدمائيـ. فقاؿ
ماذا! كيؼ يمكف أف يكوف ذلؾ؟ ىؿ يتعيف عمي تدمير جماؿ أطفالي؟ ثـ قالت 
روح الشر: ىؿ نسيت اآلف أنو لـ يعد لؾ روح وأنؾ بعتيا مقابؿ الثروة والممكية؟ 
اسمع، مف اآلف فصاعدًا، لف تكوف قادرًا عمى رؤية جماؿ األطفاؿ، أو جماؿ 

ادرًا فقط عمى رؤية جماؿ الممكية. اذىب النساء أو أي بشر آخريف. ستكوف ق
اآلف، اذىب إلى البيت. افترس أشباح الناس اآلخريف. ذلؾ ىو العمؿ الذي أوكمو 
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 إليؾ حتى ذلؾ اليـو الذي أحضر بو الصطحابؾ. 
منذ ذلؾ اليـو فصاعدًا، بدأ "ندينجوري" يضرط ممكية ويتبرز ممكية، يعطس 

كر ممكية ويحمـ ممكية ويتحدث ممكية ممكية وينبش ممكية، ويضحؾ ممكية ويف
ويتعرؽ ممكية ويتبوؿ ممكية. صارت الممكية تفر مف أيدي اآلخريف كيما تحط 
عمى راحتي ندينجوري. أخذ الناس يتساءلوف عجبًا: كيؼ جرى أف تيرب أمبلكنا 
مف بيف أناممنا إلى يدي "ندينجوري"؟ واألنكى مف ذلؾ أنو اآلف يمبس خواتـ 

 ابعو، مما كاف يمنعو عف العمؿ شخصيًا. حديدية عمى أص
تغيرت شخصية"ندينجوري" وسموكو صار خسيسًا وصار جمفًا متوحشًا. كاف 
دائمًا يتورط بقضايا قانونية وىو يستولي عمى أراضي اآلخريف، موسعًا بذلؾ حدود 
بعادًا. ىجره أصحابو. وأخذت خستو تنتأ كما تنتأ براعـ حبة  أمبلكو أبعادًا وا 

ا الحموة. عندما كاف الناس يموتوف مف الجوع، كاف "ندينجوري" مف أسعد البطاط
الناس ألنو في مثؿ ىذه األوقات يكوف الناس عمى استعداد لمتخمي عف أمبلكيـ 

 مثمما يتخمصوف مف القدور المكسرة. 
شرع الناس في قريتو يسألوف أنفسيـ: أيف ذىب لسانو المطيؼ؟ ما ىو ذلؾ 

منتصؼ الميؿ، مثؿ الساحرة؟ عندما يرى ممكية رجؿ آخر،  الشيء الذي يأكمو في
يسيؿ لعاب فمو: وعندما يناؿ ممكيتو ىو، يجؼ فمو بسرعة. انظر اآلف كيؼ 
يزداد ظمو كبرًا، بينما تصبح أظمتنا أصغر فأصغر. ىؿ يمكف أف يكوف األمر ىو 

 أف أظمتو تبتمع أظمتنا، فتجعمنا نتساقط صرعى واحدًا إثر واحد؟ 
وفد مف المسنيف، رفاؽ "ندينجوري"، لكي يذكره بأف ما مف إنساف يحفر  أرسؿ

حفرة عميقة في ساحة القرية، ألف أطفالو قد يسقطوف فييا قالوا لو: يا "ندينجوري"، 
أو إذا كاف فييما -يا ابف كاىاىامي، استمع لصوت الشعب. ليس في أذنيؾ شمع 

 ذلؾ، فخذ كسرة خشب وانزعو. 
صوت سمسمة اليضاب، وصوت الببلد، بمو صوت  إف صوت القرية ىو

األمة، وىو صوت الشعب. وصوت الشعب، يا ندينجوري، ىو صوت اهلل. نحف 
ىنا لكي نبمغؾ ىذه الرسالة: تجنب أساليب الساحرات والمجرميف اترؾ نفسؾ تنبير 
بجماؿ وحسف الممكية، ولسوؼ تنبير فقط بروح الشر. ولكنؾ في عظمة أمتؾ 

. سعيد ىو المرء الذي يدافع عف طيب خاطر عف ظؿ وطنو، ألنو ترى وجو اهلل
سوؼ ال يموت مطمقًا، بؿ سيعيش اسمو أبد الدىر في قموب الناس، أما مف يبيع 
ظبلؿ وطنو فيو ممعوف ألف اسمو سيظؿ دائمًا ممعونًا مف قبؿ األجياؿ القادمة، 

 وعندما يموت سيصبح روحًا شريرة. 
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سوى أنو ضحؾ وسأؿ: ما ىي القرية؟ ما ىي  لـ يفعؿ "ندينجوري" شيئاً 
األمة؟ ما ىو الشعب؟ ارحموا وقولوا ىذا كمو لشخص آخر. لماذا أنتـ عاجزوف 
عف العناية بأنفسكـ وبظبللكـ؟ ولماذا أنتـ كسولوف خامموف إلى درجة أنكـ ال 
تستطيعوف حتى االنحناء لنزع برغوث عف أطرافكـ السفمى؟ تابعوا كبلمكـ حتى 

فمف يجدي كبلمكـ شيئًا إال أنو سيذىب مع -الدنيا أو تسقط السماوات تمطر 
الريح. الحظوا اآلف أف كافة شؤوني في نظاـ تاـ كامؿ. ريح بطني ليس ليا 
رائحة. لماذا؟ دعوني أقؿ لكـ: ألف الممكية ىي الخالؽ العظيـ والقاضي العظيـ.. 

قبح إلى جماؿ، والكراىية الممكية تحوؿ المعصية إلى طاعة، والشر إلى خير، وال
إلى حب، والجبف إلى شجاعة والرذيمة إلى فضيمة. الممكية تحوؿ السيقاف المتقوسة 

 إلى سيقاف تخاض المعارؾ مف أجميا مف قبؿ حسناوات األرض. 
الممكية تمطؼ الروائح الكريية، وتتخمص مف العفونة، كما أف جرح الغني ال 

يا رائحة. عودوا إلى بيوتكـ، عودوا إلى يحدث صديدًا. وريح بطف الغني ليس ل
أكواخكـ وحظائركـ التي تسمونيا دوف خجؿ بيوتًا، بؿ عودوا إلى قطع األرض 
ذا كنتـ ال تستطيعوف ذلؾ، عودوا  الضيقة التي ال تتورعوف عف تسميتيا مزارع. وا 
أدراجكـ إلى ىنا واعمموا كشغيمة بأجرة يومية في حقولي المتعددة. ليس ثمة ما 

 كنكـ أف تفعموه لي أنا، "ندينجوري" ابف "كاىاىامي"، ألنني ببل روح! يم
عندما سمع المسنوف ذلؾ، أصابيـ الخوؼ والذعر، وراحوا ينظروف شزرًا 
ذًا، ىؿ كنا  بعضيـ إلى بعض متسائميف: إذًا، ىؿ كنا نخفي ساحرة في قريتنا؟ وا 

عف آخرىا حتى ينفد نؤوي قممة في أجسادنا؟ ىذا الرجؿ سيشرب دماء الشعب كمو 
الدـ كمو مف األرض. عندىا وفي ذلؾ المكاف، ألقوا القبض عميو، ولفوه بأوراؽ 

 الموز اليابسة ثـ أحرقوه في منزلو. 
منذ ذلؾ اليـو تخمصت القرية مف الشر، وأخذت ظبلؿ الناس تنمو بصورة 

 صحية مف جديد. "األيدي الكثيرة تستطيع رفع أثقؿ األحماؿ". 
 ريا مرة أخرى عف الكبلـ. توقؼ جاتوي

كانت السيارة ال تزاؿ تتيادى في سيرىا عمى طوؿ الطريؽ. كانت بيذا الوقت 
قد تجاوزت الطريؽ إلى "ناكورو"، وانعطفت لكي تسمؾ الطريؽ الدولي عبر افريقيا 
الذي يمر عبر "روائيني" و"ايمموروج" خيـ صمت مطبؽ عمى السيارة، وكؿ واحد 

صة عف الحكاية، وفي شغؼ لمعرفة المكاف الذي تنطبؽ فيو منشغؿ بأفكاره الخا
 عقدة جاتويريا. ثـ تابع جاتويريا حكايتو. 

لـ تراودني فكرة جديدة إال بعد سماع تمؾ الحكاية إذ وجدت موضوعًا  -
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جديدًا أستطيع اآلف أف أحيؾ حولو أغنية جديدة. ولكف ىؿ كانت الفكرة جديدة حقًا 
لتي كنت أبحث دائمًا عنيا؟ إف ما أرغب فعمو اآلف ىو أـ كانت الفكرة نفسيا ا

رواية تمؾ الحكاية بالموسيقا. إذ ما ىو الشيء الذي يمكف أف يبز الحكاية التي 
رواىا لي ذلؾ العجوز مف قرية "باىاتي"؟ أية حكاية تحمؿ موضوعًا أجمؿ أو تعمـ 

ة. لقد أردت أف درسًا أكثر أىمية مف حكاية رجؿ يبيع روحو مف أجؿ مغانـ دنيوي
أقارف "ندينجوري واكاىاىامي مع "ييوذا" في األدب الييودي، الذي باع سبلـ 

 روحو مقابؿ ثبلثيف قطعة مف الفضة. 
كنت أريد أف تكوف خمفية الموسيقا قرية معينة مف قرانا قبؿ مجيء االمبريالية 

ة. أردت البريطانية إلى كينيا. كنت أعتقد أنني سأبدأ بالحديث عف أصوؿ القري
مجموعة واحدة مف األصوات واألدوات لكي تمثؿ ىجرات الناس الريفية قبؿ عيد 
اإلقطاع. وسوؼ تمثؿ مجموعة أخرى مف األصوات الطرؽ المختمفة التي كانت 
القرية تنتج فييا الثروة وتوزعيا. أردت مجموعة واحدة مف األصوات تمثؿ الرعاة، 

ثؿ العماؿ في المعادف وغيرىا. سأقدـ ومجموعة أخرى تمثؿ الفبلحيف، وأخرى تم
 بعدىا حركات أخرى مف األصوات واآلالت ترمز لممجاعة والمرض والفقر وبدايات

 الحكـ اإلقطاعي. ثـ سأقدـ حكاية "ندينجوري" ابف كاىاىامي. 
بدأت تأليؼ الموسيقا، ونار كبيرة تستعر في داخمي.. ولكنني بعد سطور 

 ترؾ رماد العمؿ دوف أدنى ليب أو شرارة. قميمة شعرت بأف النار تخمد، و 
 لماذا؟ لماذا؟ رحت أصرخ دوف أف أعرؼ مف أخاطب. 

لـ أكف في داخمي أؤمف بوجود الغيبلف واألرواح، أو أية مخموقات مف غير 
ىذا العالـ. وفي ليمة مف الميالي البلحقة سمعت صوتًا خفيفًا ُيسرُّ لي األسباب 

طيع تأليؼ الموسيقى وأنت ال تؤمف بوجود موضوع الحقيقة لخمود النار. كيؼ تست
 مؤلفؾ؟ 

إيماف.. إيماف.. أيف أستطيع الحصوؿ عمى اإليماف؟ فاإليماف ليس سمعة 
تباع في السوؽ. حاكمت الموضوع في نفسي بالطريقة التالية: في الماضي، وقبؿ 
ـ االمبريالية، كاف عندنا نظاـ فئات العمر، ونظاـ العائبلت الموسعة، ونظا

العشائر والعشائر الفرعية. كاف عندنا في تمؾ األياـ أنواع شتى مف تنظيـ الشعب. 
كاف عندنا، مثبًل، منظمة "أوجاما وامواخريكا"، التي ىي باالنكميزية االشتراكية 
االفريقية. فمف أيف جاءنا، إذًا، آكمو البشر وقتمتيـ؟ طفؽ قمبي يدؽ. ليس لؤلرواح، 

، وجود. وليس ىنالؾ وجود لممخموقات القادمة مف عوالـ سواء كانت شريرة أو خيرة
أخرى. ليس في ببلدنا كينيا قتمة أو أكمة لمحـ البشر، أناس يشربوف الدماء 
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ويختطفوف أظمة اآلخريف، في ىذه األياـ، ليس ىناؾ شرب لدـ البشر أو أكؿ 
مد لمحوميـ. كما أف األرواح والغيبلف ومخموقات العوالـ األخرى اختفت مف أ

بعيد.. وأنت يا مف تريد تأليؼ الموسيقا، امتداحًا لبمدؾ، ابحث عف األصوؿ 
 والمواضيع في قصص حقيقية!

تمؾ ىي الحاؿ التي صرت إلييا منذ ذلؾ التاريخ، حالة قمؽ يصطرع بيا في 
 داخمي ألؼ سؤاؿ وسؤاؿ.. 

يا بني قومي، يمكنكـ أف تتصوروا كيؼ كنت مندىشًا باألمس عندما ذىبت 
ى مكتبي الخاص بتصنيؼ األوراؽ في الجامعة حيث تحفظ رسائمي فوجدت.. إل

أوه، كيؼ لي أف أحكي لكـ عنو؟ كيؼ لي أف أزعـ بأنني لـ أكف أىتز كقصبة في 
ميب الريح؟ وحتى في ىذه المحظة وأنا أجمس في ىذه السيارة، ال أستطيع أف 

 أصدؽ تمامًا دليؿ عيني.. 
لوعة لمعرفة ما ىو الشيء الذي شاىده  قاطعتو "وانجاري"، وىي تتحرؽ

"جاتويريا" بسؤاليا، ما ىو الشيء فوؽ العادي الذي شاىدتو وجعمؾ تنسى وتتوقؼ 
عف الكبلـ مثؿ الحرباء التي ُأرسمت مرة مف عند اهلل لمناس ولكنيا لـ تبمغ الرسالة 

 التي حممتيا أبدًا بسبب ترددىا الطويؿ. 
ذ "جاتويريًا" يعجؿ في سرد قصتو، ىناؾ في مكتب تصنيؼ أوراقي، أخ

وجدت بطاقة تدعوني إلى ميرجاف لمشيطاف غدًا في "إيمموروج" كانت البطاقة 
 تحمؿ الكممات التالية. أخرج جاتويريا البطاقة مف جيب سترتو وقرأ عمى المؤل: 

 ميرجاف الشيطاف 
 تعالوا وشاىدوا بأـ أعينكـ 

 مباراة يكفميا الشيطاف 
 راء في السرقة المصوصية الختيار سبعة خب

 مقدار وافر مف الجوائز 
 جربوا حظكـ 

 منافسة الختيار أمير سمعة 
 سارقيف ولصوص في ايمموروج 

 الجوائز وافرة! 
 عصابة مبلئكة جينـ بيف الحضور!
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 التوقيع: ابميس 
 ممؾ جينـ 

 برعاية عريف السارقيف والمصوص 
 مرتفعات إيمموروج الذىبية 

قطت عمى "موتوري" أدار "مواؤرا" رأسو بسرعة. وأخذت صرخت "وارينجا" وس
 السيارة تترنح وتتمايؿ عبر الطريؽ. 

 أوقؼ السيارة! مف يحمؿ مصباحًا؟ صاح "موتوري". 
 ما الخطب؟ ما الخطب؟ سألت وابخاري، ولكف لـ يجبيا أحد. 

ليس معي نور كشاؼ! قاؿ مواؤرًا، وىو يوقؼ السيارة عمى جانب الطريؽ 
  الدولية.

 أنا أحمؿ بعض أعواد الثقاب، قاؿ "جاتويريا". 
أعطوني مصباحًا! أشعؿ عود ثقاب! قاؿ لو موتوري، ثـ الذ الجميع 

 بالصمت وكأنيـ يقفوف بجانب مزار مف المزارات. 

(7) 
كانت السيارات القادمة مف "إيمموروج" والذاىبة إلييا تجتاز بعضيا بعضًا 

أخرى سيوؿ "وادي الريفت" غير أف  عمى الطريؽ، وىي تضيء مف لحظة إلى
الظبلـ الذي كاف يمؼ األرض خمؼ األنوار بدا أشد كثافة مف أي وقت آخر.. 
جمس صاحب النظارات السوداء في زاويتو دوف أية حركة. ولـ يفارؽ مواؤرا 

 مقعده. أما الثبلثة اآلخروف فانكبوا عمى "وارينجا". 
و وارينجا، ثـ يرتعش ويخبو، كاف ليب عود الثقاب يضيء لفترة قصيرة وج

وبعدىا يشعؿ "جاتويريا" عود ثقاب آخر، ولكنيـ عندما شاىدوا "وارينجا" تفتح 
عينييا، وىي ال تزاؿ تتنفس وقمبيا يدؽ، باشروا الحديث معبريف عف آرائيـ 

 المختمفة. 
 

أعتقد أف ىذه المرأة مريضة، قاؿ "موتوري" لعميا مصابة بالمبلريا أو ذات 
 الرئة. 
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 إف قمبيا يدؽ بسرعة كبيرة، قاؿ "جاتويريا". 
يمكف أف يكوف مرضيا مرض النساء، قاؿ "مواؤرًا" ىؿ تصدقوف؟ لقد ولدت 

 إحدى النساء في ىذه السيارة بالذات في اآلونة األخيرة. 
لماذا ال تحمموىا خارج السيارة لمحصوؿ عمى نفس مف اليواء العميؿ؟ اقترحت 

 وكأنيا تريد أف تضع حدًا لحكاية "مواؤرًا" وتعميقو. عمييـ "وانجاري" بسرعة، 
بعد ذلؾ أخذت "وارينجا" تتحدث بصوت خافت، وكأف لسانيا كاف في رحمة 

 طويمة. 
آسفة، ولكنني شعرت بغتة بدوار شديد. قالت ليـ "وارينجا" رجاًء، دعونا 

 ننطمؽ اآلف دعونا نخرج مف ىذا المكاف. 
اؤرا" تشغيؿ السيارة. خرج "موتوري"، عاد كؿٌّ إلى مقعده. حاوؿ "مو 

"وانجاري"، و"جاتويريا" وصاحب النظارات السوداء مف السيارة وأخذوا يدفعونيا. بدأ 
المحرؾ يزأر معمنًا عف عودتو لمحياة. استقؿ الجميع السيارة، وسارت بيـ مسافة 

 قصيرة، والكؿ صامتوف. 
نجا" وسألت: ىؿ كاف عادت "وانجاري" إلى موضوع الدوار الذي أصاب "واري

 النقاش الذي كنا نديره ىو ما أحدث الوعكة؟ 
 أجؿ، كاف لو عبلقة بذلؾ.. نعـ، الحديث ىو السبب.. أجابت وارينجا. 

 ىؿ أفزعؾ الموضوع؟ سأؿ موتوري. 
 نعـ.. و..ال، قالت "وارينجا" مرتابة. 

ف، وال ال غيبل-ال تقمقي، قالت ليا "وانجاري" تمؾ األشياء لـ تعد موجودة 
قتمة، وال أكمة لمبشر، ال أرواح شر وال أرواح خير، وال شيطاف بسبعة قروف. ما 
ىذه كميا سوى اختراعات يقصد منيا تخويؼ األطفاؿ المتمرديف لكي يصمحوا 

 سموكيـ وتشجيع المطيعيف منيـ عمى اتباع السراط المستقيـ. 
مختمفة حوؿ  بدأ "مواؤرا" يصفر بمحف مف األلحاف، مثؿ شخص يحمؿ آراءً 

الموضوع، أو يعرؼ عنو قميبًل أكثر مف سواه ولكنو ال يريد اإلفصاح عما يخفيو 
في داخمو. ثـ بدأ يغني: أيتيا العذراء، ىؿ يتعيف أف أطمب منؾ، امنحنيني 

 رغائبي، وال تكوني بخيمة إزاءىا، 
 بحيث أنؾ حيف تكشفيف فيما بعد أنؾ حبمى، 

 لف أنكر أنا المسؤولية. 
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ْب أف الركاب سيضحكوف، وينتقموف إلى موضوعات أخرى مختمفة، َحسَ 
وييجروف الحديث عف قتمة البشر وآكمي لحوميـ، وعف األرواح والشياطيف وعف 
ميرجانات المتنافسيف عمى السرقة والمصوصية. ومع ذلؾ، أذىمت "وارينجا" 

 الجميع بالعودة إلى الموضوع. 
موجودة بالفعؿ؟ ماذا لو كانت ىذه "ولكف ماذا لو كانت مثؿ ىذه األشياء 

ليست مجرد حكايات تروى لؤلطفاؿ في العشيات؟ ماذا ستفعموف؟ قولوا لي: ماذا 
ذا كاف الشيطاف موجودًا  ستفعموف إذا كانت أرواح الشر والخير موجودة حقًا؟ وا 
ذا ما كاف يرعى الوالئـ عمى األرض ويرتب المباريات  ذا ما زار كينيا، وا  بالفعؿ، وا 

 أجؿ أتباعو الدنيوييف؟  مف
أنا؟ قفز "مواؤرا" وكأف السؤاؿ كاف موجيًا إليو. أنا؟ سأؿ ثانية، كأنو يريد 
بذلؾ أف يتأكد. ولكنو حتى قبؿ أف يتمقى جوابًا، مضى يقوؿ: دعيني أحكي لؾ، 
فإني رأيت أشياء غريبة. حسنًا، ُأسرت ذات يـو مف قبؿ بعض المحتاليف في ىذه 

ولكف ىؿ كانوا محتاليف أـ ثبلثة شباف يرتدوف بزات وىمية غريبة؟ السيارة بالذات. 
التقيتيـ في "ركف المزارع" في ليمورو. كاف ذلؾ في المساء وقبؿ قميؿ مف حموؿ 
الظبلـ. قالوا: إنيـ يريدوف الذىاب إلى مدينة "كيكويو" مف نظرة واحدًة ألقيتيا 

الركوب. إنني أقوؿ لكـ.  عمييـ، حسبت أنني وقعت عمى ثروة طيبة. دفعت أجرة
إنو لدى وصولنا إلى "موناراكوا" بدأت أرى األشياء مف خبلؿ فمي. لقد استمو 
مسدسًا وصوبوه بشكؿ محكـ إلى رأسي، وقالو لي: إذا كنت ال تريد قطعًا معدنية 
ياؾ أف تتجاسر وتنظر  تفتت رأسؾ إربًا إربًا، فامش بسيارتؾ نحو غابة "كينيني"، وا 

و إلى الجانب. ال أحد يستطيع القوؿ بأف كؿ دراىمي إضافة إلى إلى الخمؼ أ
في عري كامؿ! ولكنيـ لحسف -مبلبسي أخذت مني! ُتركت مثمما ولدت عميو 

 حظي لـ يسرقوا مفاتيح السيارة. 
 وفي يـو آخر استأجر ىذه السيارة سأئح أمريكي، كاف ىذا األمريكي عجوزاً 

عميقة. وعمى الجانب اآلخر مف جمده، كانت كيبًل. كاف وجيو مميئًا بالودياف ال
طيات الجمد تستمقي عمى شكؿ طبقات ممفوفة. غير أنو كاف معو فتاة افريقية، 
صغيرة جدًا، بحيث يمكف أف تكوف تمميذة مدرسة. جمسا في المؤخرة سقت بيما في 

ًا كثيرًا كؿ أرجاء نيروبي لمدة ساعة تقريبًا. لـ يتحدثا كثيرًا. كما أنيما لـ يفعبل شيئ
أيضًا، كؿ ما كاف العجوز يفعمو ىو أف يضغط عمى فخذي الفتاة ويقرصيما، 

فتضيع أنامميا أحيانًا في ثنايا طيات جمده. وعندما -وكانت الفتاة تدلؾ وجيو 
كانت الفتاة تتظاىر بالشعور باأللـ وتصرخ قميبًل، كانت عينا األمريكي تشعاف 
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عمى جانبي فمو، وكاف يئف ويتأوه وكأف الفعؿ بالفرح والسعادة. كاف المعاب يسيؿ 
الشنيع كاف يجري. عندما نزال مف السيارة، خارج فندؽ "نيوستانمي" أخرج األمريكي 
قطعة نقود مف مئة شميف وأعطاىا لمفتاة، التي تركتو وابتعدت. تخمؼ السائح 

كينيا بمد  األمريكي في السيارة، معددًا لي فضائؿ البمد وكأنني أنا مالؾ كينيا: إف
رائع.. لعبة خيالية متوحشة.. وبعد ذاؾ نساء خياليات، عمى جماؿ صارخ.. فحتى 
.. أستطيع الحصوؿ عمى فتاة صغيرة.. لسوؼ أرجع مع عدد  أنا، العجوز اليـر
أكبر مف السائحيف لكي يتفرجوا عمى لعبة كينيا المتوحشة ونسائيا بأنفسيـ.. حقًا 

طور.. ثـ انصرؼ ىو اآلخر إلى داخؿ الفندؽ. إنيا ببلد جميمة.. استقرار.. ت
 ولكنو دفع لي مبمغًا ال بأس بو مف الماؿ. 

وىكذا فإف ىذا العالـ مميء بعدد كبير مف األشياء الغريبة. إف اإلنساف الذي 
ال يغترب يعتقد أف أمو وحدىا ىي التي تطبخ الخضروات البرية.. ىؿ سألتموني 

شيطاف؟ سوؼ أذىب إليو، ألنني لف أشعر ماذا أرغب لو دعيت إلى ميرجاف ال
باإلكتفاء بما يقولو اآلخروف عنو. اإليماف معناه أف ترى وتممس. إنني "تومًا 
الحديث. فأنا، "مواؤرا"، رأيت الكثير وفعمت الكثير. واآلف، اتركيني وحدي أيتيا 

مو السيدة! فالشمس ال تشرؽ أبدًا باالتجاه الذي تغرب فيو.. أنيى "مواؤرا" كبل
 بنغمة تبدو وكأنيا تشير إلى أشياء كثيرة وتخفي أشياء كثيرة أيضًا. 

 وماذا عنؾ؟ سألت "وارينجا" "موتوري" ماذا ستفعؿ؟ 
ليس مف اليسير اإلجابة عف ذلؾ، أستطيع أف أقوؿ لؾ. أجاب "موتوري" فقد 
قاؿ "جيكويو" مرة: ال تنظر إلى األسفؿ عمى قطرة مطر. وليس ثمة ما ىو مفزع 

ًا إلى درجة عدـ إمكاف مواجيتو مف قبؿ الرجاؿ. نحف العماؿ ال نممؾ بيتًا، أو جد
قرية، أو حتى بمدًا. الكرة األرضية كميا ىي بيتنا، ألف المسألة بالنسبة لنا ىي 
مسألة أيف نستطيع أف نجد شخصًا ما يشتري عممنا فنستطيع بذلؾ كسب قميؿ مف 

ت الرخيصة. ولكف سياف، فنحف الذيف النقود لشراء قميؿ مف الدقيؽ والخضروا
شيدنا ىذه األرض. كيؼ، إذًا، يمكف لنا أف نترؾ أرضنا لمشيطاف وأرواحو الشريرة 
وأتباعو ومريديو، بحيث يتمكنوف مف فعؿ ما يريدونو بيا؟ دعوني أسألكـ حؿ لغز 

 حديث.. 
 

سألتو  ىؿ تعتقد أنني أستطيع أف أفرؽ بيف األلغاز الحديثة واأللغاز القديمة؟
 "وارينجًا. 

 أنا أسير بيذا االتجاه وبذلؾ االتجاه قاؿ موتوري. 
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 دروب الصياديف. ردت "وانجاري" "بداًل مف "وارينجا". 
 ال! 

 خذ قطعة أرض! 
 طرؽ البنائيف! أجيبي عف لغز آخر! 

 سوؼ أفعؿ! 
 أنا أسير بيذا االتجاه وبذلؾ االتجاه! 

 طرؽ البنائيف. 
 ال، أعطني قطعة أرض 

 ي لؾ ى
 إنيا طريؽ العماؿ، أجيبي عف لغز آخر 

 سوؼ أجيب 
 إنني أسير بيذا االتجاه وبذلؾ نحو الثورة 

 إنيا دروب العماؿ 
نعـ وال. إنؾ مدينة لي بقطعة أرض ولكنني لف آخذ كؿ شيء ألنؾ عرفت 

 نصؼ الجواب 
 أقبؿ ذلؾ 

الجواب الصحيح ىو دروب المقاومة. وتمؾ ىي الدروب التي يصنعيا 
لعماؿ. لماذا أقوؿ ذلؾ؟ ألف تمؾ المرأة سألتني سؤااًل عسيرًا. ولكنو سؤاؿ بسيط ا

أيضًا، ألف األسئمة الصعبة ىي األسئمة البسيطة.. واألشياء التي تبدو بسيطة ىي 
األشياء الصعبة. أستطيع اآلف أف أقوؿ لكـ: إنني ال أعرؼ عف شيطاف أسوأ مف 

عرفوف، أنا نجار، وبناء، وسمكري، رب العمؿ الذي كنت أعمؿ لديو. كما ت
ودىاف، تمؾ األعماؿ جميعيا. كنت في حقيقة األمر رئيس العماؿ المسؤوؿ عف 
الموقع. اعتاد رب عممي الحصوؿ عمى عقود عمؿ تساوي عشرات المبلييف 
وأكثر. كاف عنده مستشار درج عمى مبلحقة قضيتو في لجنة منح العقود. أما 

بضع شمينات -لمبلييف فمـ تكف شيئًا يذكر في الواقع أجور الذيف يصنعوف مئات ا
فقط، مائتيف، أو ثبلثمائة، أو خمسمائة ال أكثر. وأنتـ تعرفوف كيؼ كانت األسعار 
ترتفع، بدأت المشاكؿ عندما طالبنا بزيادة قدرىا خمسوف شمينًا وطالبنا بأف األجور 

بعض الناس ال يجب أف تتناسب مع ارتفاع تكاليؼ المعيشة. ىؿ تعرفوف أف 
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يدروف أنو عند ارتفاع األسعار وبقاء األجور عمى حاليا، فذلؾ بمثابة تخفيض في 
األجور في الحقيقة؟ غير أف أرباح أرباب العمؿ تزداد بالمعدؿ نفسو كارتفاع 

والواقع إف زيادة األرباح تكوف أحيانًا أعمى مف زيادة األسعار. وىكذا -األسعار 
مف السمع، فإف أرباب العمؿ يستفيدوف مف ذلؾ، أما فعندما يرتفع سعر سمعة 

جموع العماؿ فتزداد ضنكًا وسوءًا. عندما اتخذنا قرارًا باالضراب، جاء إلينا رب 
العمؿ، الىثًا. تحدث بمساف عذب وقاؿ: إنو سوؼ يدرس كافة مظالمنا ومطالبنا 

نو ف عمينا جميعًا العودة إلى العمؿ، وا  سوؼ يقدـ لنا  ويأخذىا بعيف االعتبار، وا 
تقريرًا بعد أسبوع، وفي اليـو المحدد لتقديـ التقرير، عاد رب العمؿ، بصحبة رجاؿ 
شرطة مسمحيف بالمسدسات واليراوات والدروع الحديدية. راح رب العمؿ يتحدث 
بأسموب الذع جدًا، مثؿ رجؿ تشاجر مع زوجتو في الميمة السابقة. قاؿ لنا: إف 

ـو رئاسي. ثـ أضاؼ: إف كؿ متعب مف العمؿ كافة اإلضرابات حظرت بمرس
يستطيع الذىاب إلى البيت ألف ىناؾ عددًا كبيرًا مف العاطميف الذيف يبحثوف عف 
عمؿ. وتـ فصؿ زعماء اإلضراب عف عمميـ. ىؿ تظنوف أننا في كينيا نمتقط 
النقود عف األرض؟ أما بالنسبة لؾ، يا موتوري، ال تحسب نفسؾ ذكيًا جدًا. إف 

مع "الفرع الخاص" طويؿ ومعروؼ ونحف نعرؼ أنؾ لست بمفردؾ. ولذلؾ سجمؾ 
تفرقنا. البندقية الواحدة ال يمكف أف تجابو إال ببندقية أخرى، وليس بأيد خاوية، ذلؾ 
ما يجعمكـ ترونني أبحث عف العمؿ ىنا وىناؾ. ومرد ذلؾ أنني رفضت أجرة 

ب مف ثبلثمائة شيمف شيريًا العبيد ليس إال. ليس عميكـ إال تصور العيش عمى رات
 في "نيروبي"!

 في أية شركة كنت تعمؿ؟ سألت "وارينجا". 
 "شركة المحارب لئلنشاءات" 

"شركة المحارب لئلنشاءات؟" كررت وارينجا السؤاؿ. ىؿ الشركة التي يديرىا 
 "بوس كييارا؟". 

 أجؿ، ولماذا تسأليف؟ لماذا أنت مستغربة سأليا "موتوري" 
 مؿ لصالح الشركة نفسيا ألنني كنت أع-
 في مكاتب المدينة؟ -
أجؿ، وكاف "كييارا" رئيسي. ولكف يا لو مف رئيس! وأنا اليـو عمى الطريؽ -

 أبحث عف عمؿ آخر 
 ىؿ أضربت عف العمؿ أيضًا؟ سأليا "جاتويريا". -
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 ال، ولكني أبيت أف أكوف خميمتو. قالت وارينجا. -
ضد استبداد غرفة نـو الرئيس. أضربت -لقد أضربت عف العمؿ دوف ريب -

 قالت "وانجاري"، وكأف السؤاؿ كاف موجيًا ليا. 
ىؿ تروف؟ ىؿ تفيموف اآلف؟ سأؿ "موتوري" بمقدوركـ اآلف رؤية السبب -

في عدـ استطاعتي بكؿ بساطة ترؾ الكرة األرضية لمشيطاف يدور فييا ويمؼ بيذا 
أذىب إليو لكي أتحدى االتجاه وبذلؾ عمى ىواه! ميرجاف الشيطاف! أود أف 

 الشيطاف! 
اتجيت "وارينجا" نحو "جاتويريا" وسألتو: ماذا بالنسبة لؾ؟ ىؿ تؤمف حقًا 

 بمثؿ ىذا الميرجاف؟ 
 إنني ماٍض إليو، أجابيا "جاتويريا" بتؤدة. غدًا ىو يـو ميرجاف الشيطاف -
 ىؿ ىو غدًا؟ يـو األحد؟ سألت "وانجاري". -
 العاشرة  أجؿ غدًا. ويبدأ في الساعة-
 وأنت لست خائفًا؟ سألت "وارينجا". -
 مـ أخاؼ؟ -
 مف الشيطاف. أليس مفترضًا أف لو سبعة قروف؟ -

ذلؾ ىو بالضبط جوىر العقدة التي كنت أحكي عنيا: ىؿ الشيطاف موجود 
أـ ال؟ أريد الذىاب إلى ىناؾ لكي أضع حدًا لكافة وساوسي وظنوني لكي أتمكف 

فأنا ال أستطيع االستمرار بذىف مثقؿ بوساوس ليس ليا مف االستمرار بتأليفي. 
 أوؿ أو آخر. الطمأنينة! المؤّلؼ بحاجة إلى طمأنينة في فؤاده. 

 أوه، نعـ، لتنعـ قموبنا جميعًا بالسبلـ واالطمئناف! ردت "وانجاري". -
 وماذا عنؾ أنِت؟ توجيت وارينجا بيذا السؤاؿ إلى "وانجاري". -

تطمبيف جوابًا؟ سألت "وانجاري" وقالت: أما بالنسبة لي،  إذًا فأنِت ال تزاليف
فسواء كنت مدعوة أو غير مدعوة، إنني لو صادفت ىذا الشيطاف الشيير، 

 فسأعممو أف ال يضطيد نيائيًا البنائيف الحقيقييف ليذه الكرة األرضية! 
 ولكف قولي لي: لماذا تسأليف ىذه األسئمة؟ أي عبء يرىؽ كاىؿ فؤادؾ؟ 

ذا السؤاؿ نفسو يدور في ذىف اآلخريف. أي نوع مف النساء كانت ىذه كاف ى
المرأة؟ كانت صامتة تمامًا بعد مغادرة "نيروبي" ثـ صرخت فجأة. وبعد ذلؾ أغمي 

 عمييا. أما اآلف، وبعد أف عادت لوعييا، أخذت تطرح أسئمة ال حدود ليا. 
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 سأؿ "جاتويريا". نعـ، لماذا تطرحيف السؤاؿ نفسو عمينا جميعًا، بالفعؿ؟-
 فقالت "وارينجا": ذلؾ ألنني أنا األخرى أممؾ عقدة في فؤادي. 

 عقدة؟ سأليا "جاتويريا" و"وابخاري" في آف معًا. -
 لقد تمقيت دعوة مثؿ دعوتكـ، وال أعرؼ تمامًا كيؼ وقعت في يدي. 

 ماذا؟ فسري ما تقصديف. 
"إيمموروج" غدًا. ولقد أنا أيضًا أممؾ بطاقة دعوة إلى ميرجاف الشيطاف في 

شاىدت اليـو أشياء غريبة شتى بحيث ال أتمكف اآلف مف القوؿ فيما إذا كنت أحمـ 
أو كنت مريضة فقط ومصابة باليذياف. لقد ظير أمامي رجؿ في مدينة نيروبي 
وفي منطقة "كاكا" بالقرب مف كنيسة "القديس بطرس". كنت عمى وشؾ.. دعوني 

كف أشعر شعورًا طيبًا مف الناحيتيف الفيزيولوجية أقؿ بكؿ بساطة: إنني لـ أ
والنفسية. لقد أعاد لي الرجؿ ىذه الحقيبة بالذات بعد أف وقعت مني في "طريؽ 
النير" دوف عممي. غير أف محياه، وعينيو وصوتو جعمتني أفتح قمبي لو في 
الحاؿ، فحكيت لو قصتي كميا، وحيف فرغت مف حكايتي شعرت أف قمبي صار 

فة ودعة. عند افتراقنا فقط أعطاني البطاقة. وعندما وصمت إلى "نياماكيما" أكثر خ
 قرأت ما كتب عمييا. وىا ىي البطاقة معي. 

أخرجت وارنيجا البطاقة مف حقيبة يدىا. كانت صورة طبؽ األصؿ عف 
 بطاقة "جاتويريا".

ماذا؟ ىذه أكثر مف نكتة! قالت "وابخاري". إف عمينا أال ننظر ألسفؿ عمى 
قطيرة ماء. ألـ أتكمـ مع رؤساء الشرطة اليـو بالذات؟ ىذا وبحسب ىذه البطاقات، 
 فإف السارقيف والمصوص يتقاطروف لمتجمع مف أجؿ ميرجاف الشيطاف فميتجمعوا! 

دمدمت "وانجاري" بصوت ىادر كاف مف ناحية تيديدًا ومف ناحية أخرى 
 تنييدًا. ثـ بدأت تنشد: 
 تعالوا جميعًا، 

 المنظر الرائع وشاىدوا 
 منظرنا ونحف نطارد الشيطاف 

 مع كافة أتباعو ومريديو 
 تعالوا جميعًا! 

راح "مواؤرا" يصرخ: ىي! كـ أتمنى لو أف أولئؾ األوغاد الذيف سمبوا مالي 
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وجردوني مف كؿ شيء سيكونوف جميعًا ىناؾ غدًا! غير أف صوتو كاف يحمؿ أثرًا 
أشياء يجيميا اآلخروف. ثـ إف موتوري ىو  مف السخرية والتيكـ، وكأنو كاف يعرؼ

 اآلخر لـ يظير دىشًا كبيرًا إزاء بطاقات الدعوة الموجية لحفؿ الشيطاف. 
ىدأ "مواؤرا" كما الذ الجميع اآلف بالصمت، وىـ عمى وعي بأف مدينة 
إيمموروج" لـ تعد بعيدة جدًا. وراحت سيارة "مواؤرا" تثب وثبًا خفيفًا عمى طوؿ 

أنيا تقوؿ: السرعة الزائدة تفمؽ حبة البطاطا، الصبر يجمب الثراء. مف الطريؽ، وك
الخير أف نصؿ بسبلـ. كما أف السفر بسيارة "الماتاتو" أكثر أمنًا وسبلمًا. ىذا 
ويجب أف تفّضؿ مدينة "إيمموروج" عمى كؿ المدف األخرى.. إننا في طريقنا 

 لحضور ميرجاف الشيطاف.. 

(8) 
ب النظارات السوداء فمو، مثؿ حمار "بمعاـ" الوارد عند ذلؾ فقط فتح صاح
 في اإلنجيؿ وقاؿ: عفوكـ! 

اتجو كافة المسافريف باستثناء "مواؤرا" نحوه لتمقؼ ما كاف يقوؿ. دعوني أر 
 تمؾ الدعوات، قاؿ مخاطبًا "جاتويريا" "وارينجا". 

شعؿ أخرج "جاتويريا" بطاقتو وأعطاىا لو. فطمب الرجؿ مف "جاتويريا" أف ي
عود ثقاب. نظر إلى البطاقة ثـ توجو نحو وارينجا وطمب منيا: دعيني أر بطاقتؾ 

 أيضًا. 
فتحت "وارينجا" حقيبة يدىا وأخرجت بطاقتيا. رفعتيا إلى األعمى، مع 
قصاصة الورؽ التي حصمت عمييا ذلؾ الصباح مف مبلئكة الشيطاف. ورمت 

فعمت ذلؾ. ثـ سممت  قصاصة الورؽ عمى قدمي موتوري دوف أف تعرؼ أنيا
 بطاقة الدعوة لصاحب النظارات السوداء. 

معاف، كما قارنيا بالبطاقة التي أعطاىا لو  تفحص الرجؿ البطاقة بدقة وا 
"جاتويريا". فتح بعدئذ حقيبتو وأخرج بطاقة أخرى، مف حجـ بطاقتي "جاتويريا" 

 و"وارينجا" بالتماـ والكماؿ. 
ر إلييا بدقة، وقراءتيا بصوت عاؿ سمميا "لجاتويريا" وطمب منو النظ

لآلخريف بعدئذ تناولت "وارينجا" عمبة الثقاب وأشعمت عودًا "لجاتويريا". وىذا ىو ما 
 قرأه: 
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 حفؿ كبير! 
 تعالوا وشاىدوا بأـ أعينكـ 
 منافسة النتقاء سبعة خبراء 

 في السرقة الحديثة والمصوصية 
 الجوائز تشتمؿ عمى قروض مصرفية 

 دراء وعمى مناصب م
 لعدد مف بيوت الماؿ

 جربوا مياراتكـ! 
 جربوا حظكـ! 

 لربما تحمموف إلى البيت تاج 
 السرقة والمصوصية الحديثة! 
 منافسة الختيار أمير سبعة 
 سارقيف ولصوص حديثيف 

 جوائز بقروض مصرفية مكفولة 
 ومناصب مدراء 

 لرابطة واحدة أو عدة روابط 
 مف بيوت الماؿ 

 كة جينـ! بحضور عصابة مبلئ
 التوقيع: رئيس المراسـ 

 برعاية عريف السارقيف والمصوص 
 مرتفعات ايمموروج الذىبية 

ىؿ تبلحظ أي فرؽ بيف ىذه البطاقة وبطاقتؾ؟ سأؿ الرجؿ "جاتويريا. إف 
البطاقة التي أعطيتيا لؾ اآلف ىي البطاقة األصمية الموثوقة. أعتقد أنؾ سوؼ 

مشيطاف أو إلبميس. ثـ إسمح لي أف أقوؿ لؾ تبلحظ وال بد عدـ وجود أي ذكر ل
شيئًا آخر: إف أغمبية مف سيحضروف االحتفاؿ يؤمنوف باهلل. أنا، مثبًل، أتردد عمى 
ف الذيف طبعوا بطاقات الدعوة المزيفة ىـ  كنيسة "المشعؿ" في "ثوجوتو" كؿ أحد. وا 

 أعداء التطور الحديث إنيـ يريدوف تخريب االحتفاؿ فقط. 
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 ء الذيف يريدوف تخريب االحتفاؿ؟ سأؿ "جاتويريا". ومف ىـ ىؤال
مف ىـ؟ أظف أنيـ طبلب جامعة بالتأكيد. إف مما يميؽ بأوالد المدارس -

 وحدىـ أف يفكروا بيذه الحممة الصبيانية الوسخة ضد المحترميف مف الناس. 
أما أنا، فبل أرى أي فارؽ بيف البطاقتيف! قالت "وانجاري" كيؼ يمكف -

 خريب سمعة السارقيف والمصوص؟ لمطبلب ت
عف طريؽ الزعـ بأف ىذا ىو ميرجاف الشيطاف. وعف طريؽ اإلدعاء بأنو تـ 
ترتيبو مف قبؿ إبميس، ممؾ جينـ. وفضبًل عف ذلؾ، فيـ لـ يشيروا عمى بطاقاتيـ 

 بأف ىذه منافسة في السرقة والمصوصية الحديثة. 
وري" السرقة ىي السرقة وأنا مف جانبي لـ أر الفارؽ بينيما، قاؿ "موت

 والمصوصية ىي المصوصية. 
بدا أف صاحب النظارات السوداء تأذى وُجرح مف موقؼ كؿ مف "موتوري" 

 و"وانجاري". راح يتحدث وكأنو يعظ الناس الذيف فقدوا إيمانيـ ودينيـ. 
إسمي ىو "مؤيريري" "واموكيراي". أنا ال أستطيع تحمؿ األسماء األوروبية. 

عف إسمي "جوف" مف عيد قريب. وكما قمت قبؿ ىنيية، إنني أتجو فمقد تخميت 
، توقفت في "كيكويو". 514اآلف إلى إيمموروج. إف سيارتي مف طراز "بيجو" 

تركتيا خارج فندؽ "أونديري". وحممني أحد أصدقائي بسيارتو إلى "سيجونا". حسبت 
لـ أقابؿ أحدًا.  أنني سأجد ضيوفًا مرموقيف مسافريف إلى المنافسة ىذا المساء.

كثير مف الضيوؼ قالوا: إنو سيصموف غدًا صباحًا. ولكف بما أف المرء ال يستطيع 
االطمئناف تمامًا إلى الذيف يشربوف ويسكروف فقد عقدت العـز عمى السفر 

 بالحافمة. 
تعممت في ثانوية "سيريانا" الثانوية وفي ماكيريري، حيف كانت ماكيريري عف 

لجامعة التي ىي عميو اآلف. درست االقتصاد في ماكيريري حؽ وحقيؽ، وليست ا
واالقتصاد ىو العمـ أو الدراسة التي تبيف كيؼ نخمؽ الثروة في بمد مف البمداف. -

تخرجت في "أوغندا" بشيادة بكالوريوس في االقتصاد. لـ أتوقؼ عند ىذا الحد. 
ـ التجارة. وكانت انتسبت إلى جامعتنا ىنا. حالفني النجاح وتخرجت بإجازة في عم

تمؾ شيادة بكالوريوس في التجارة. ثـ تابعت مسيرتي قدمًا وصعودًا في أمريكا، 
انتسبت لجامعة كبرى تدعى "ىارفارد"، وىناؾ درست كؿ ما يتعمؽ بإدارة األعماؿ. 
حصمت عمى إجازة أخرى، بكالوريوس في إدارة األعماؿ. إسمي الكامؿ ىو 

جازة في التجارة مف "مؤيريري وموكيراي، وأحمؿ إجا زة في االقتصاد مف لندف، وا 
نيروبي، وبكالوريوس في إدارة األعماؿ مف جامعة ىارفارد. إنني إذ أعدد تمؾ 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 86 - 

الشيادات، أراني عمى ثقة بأف "جاتويريا" يفيـ بشكؿ كامؿ أىمية ما أقوؿ. كاف 
، إف طموحي في تمؾ األياـ ىو مزاولة التعميـ في الجامعة وحتى في ىذه األياـ

عددًا كبيرًا مف أساتذة الجامعة أصدقاء لي. غير أنني بحثت عند ذاؾ فيما حولي 
فمـ أجد إال نفرًا يسيرًا جدًا مف المثقفيف الكينييف في األعماؿ والتجارة. ولذلؾ آثرت 

 انتياج سيرة في حقؿ التجارة. 
 لماذا قدمت نفسي بمثؿ ىذه الجعجعة؟ 
ؿ النقاش وكؿ الشكوؾ التي آثارىا لقد أصغيت لحديثكـ كمو، وسمعت ك

 بعض منكـ. 
لف أخفي شيئًا عنكـ. إف نمط حديثكـ ىذا ىو الذي يخرب البمّد!.. إف لذلؾ 
النوع مف الحديث جذورًا في الشيوعية. إف المقصود منو ىو بعث الحزف واألسى 

عف في قموبنا وجعمنا في قمؽ دائـ. ومثؿ ىذا الكبلـ قد يحرفنا نحف الشعب األسود 
يماف. إف كينيا بمد  السراط المستقيـ، وأنتـ تعرفوف كـ نفكر باهلل والمسيحية بعمؽ وا 

 مسيحي ولذلؾ نحف مباركوف جدًا. 
أوؿ ما أبدأ بو، ليس ىذا الميرجاف ميرجانًا لمشيطاف، كما أنو لـ ينظـ مف 
قبؿ إبميس، لقد رتبت لو منظمة السرقة والمصوصية في "إيمموروج"، لبلحتفاؿ 

يارة ضيوؼ أجانب قادميف مف إحدى منظمات السارقيف والمصوص الحديثيف بز 
يطاليا والسويد والياباف،  في العالـ الغربي، وال سيما مف أمريكا وانكمترا وفرنسا وا 

سميا "المنظمة الدولية لمسارقيف والمصوص".   وا 
ض ثانيًا، أصبح طبلب جامعاتنا مغروريف جدًا، فقد ابتكروا اآلف أساليب لدح

السرقة والمصوصية حتى قبؿ أف يعرفوا ما ىي السرقة والمصوصية الحديثة 
بالفعؿ. إف ىؤالء الطبلب يذيعوف نمط الكبلـ الذي سمعتو توًا مف وانجاري 

 وموتوري، وىو أف السرقة والمصوصية يجب أف تنتيي. 
لذلؾ أود أف أقوؿ ما يمي: إنني عمى ثقة تامة أف الناس ال يمكف أف يكونوا 

تساويف كاألسناف، لقد نبذت الطبيعة البشرية المساواة. وحتى الطبيعة الكونية م
نفسيا نبذت أي ىراء عقيـ يتعمؽ بالمساواة. انظروا إلى فردوس اهلل فقط. اهلل يتربع 
عمى العرش. عمى الجانب األيمف يقؼ ولده الوحيد. وعمى الجانب األيسر تقؼ 

مبلئكة. وعند أقداـ المبلئكة يجمس الكينة الروح القدس. أما عند قدميو فتجمس ال
والقديسوف. عند أقداـ الكينة يجمس التبلمذة جميعًا، وىكذا دواليؾ، يقؼ نسؽ تحت 
نسؽ حتى نصؿ إلى نسؽ المؤمنيف ىنا عمى األرض. وجينـ شيدت بالطريقة 
نفسيا. ليس ممؾ جينـ ىو الذي يصنع النار، ويحضر الحطب أو يقمب الرمـ 
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ال، إنو يترؾ ىذا العمؿ الروتيني لمبلئكتو وأرواحو، ومناظريو، وتبلميذه المحترقة. 
 وخدمو. 

 قاطعو موتوري قائبًل: ىؿ ذىبت إلى الجنة في عمرؾ؟ 
 ال 

لى جينـ.؟  وا 
 ال 

إذًا، وىذه الصورة التي رسمتيا لنا! مف أيف حصمت عمييا؟ ىؿ ىي صورة، 
 تشبو ظؿ الشجرة؟ أيف ىي الشجرة نفسيا؟ 

ر إلى ىذا العالـ، فسترى بأـ عينيؾ أف ما أقولو صحيح تمامًا. رد إف تنظ
عميو "مؤيريري" عمى وجو السرعة. بعض الناس طويمو القامة وبعضيـ قصيروف 
بعضيـ أبيض وبعضيـ أسود. بعض الناس يعيشوف حياة رغيدة عندما يتعمؽ 

ت. بعضيـ األمر بالثروة، بينما ال يموي آخروف عمى شروى نقير ولو عشرة سنتا
كسالى، بينما يولد آخروف مجديف مجتيديف. ىناؾ مف أصحاب الشأف العظيـ 
بالفطرة، مدراء ثراء طبيعيوف وآخروف تافيونأناس مبددوف طبيعيوف لمثروة. بعض 
الناس يعرؼ ما ىي المدنية، بينما ال يممؾ آخروف فكرة عنيا عمى اإلطبلؽ. 

ال يستطيع آخروف العناية بأنفسيـ  يعرؼ بعض الناس كيؼ ينظموف أنفسيـ، بينما
أبدًا. وبعض الناس، وىـ األغمبية، ال يمكف جرىـ إلى المجتمع الحديث إال بحبؿ 
حوؿ أعناقيـ أو بخيط عبر أنوفيـ، بينما آخروف، وىـ القمة، إنما يولدوف لكي 
يقوموا بعممية الجر. ثمة نوعاف مف المخموقات في كؿ بمد مف البمداف، المدير 

ار، الذي يمسؾ بزماـ األمور، والذي يشتيي الوصوؿ إلى النفايات، الذي والمد
 يعطي والذي ينتظر العطاء.. 

أييا السيد، قاطعتو "وانجاري" سائمة: أال تعرؼ أف ما مف شيء يدـو أبد 
الدىر؟ ألـ تسمع ما قالو "جيكويو" منذ أمد مديد: إف مف اعتاد عمى الرقص ال 

ف مف اعتاد عمى القفز فوؽ يستطيع اآلف سوى مراقبة ا آلخريف وىـ يمارسونو؟ وا 
النير ال يستطيع اآلف سوى تدبير الخب فيو؟ الراعي ال يقبع في بقعة واحدة. 

 تغيروا، ألف بذور حبة القرع ليست جميعًا مف نوع واحد. 
إنني أتحدث عف أشياء درستيا دراسة مستفيضة، قاؿ "مؤيريري" "لوانجاري" 

لة التجارة واالقتصاد ونوجو السؤاؿ التالي ألنفسنا: ىؿ السرقة دعينا نعد إلى مسأ
 والمصوصية شيء سييء بصورة دائمة وفي كؿ مكاف ولكؿ الناس؟ 
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صدقيني حيف أقوؿ: إف السرقة والمصوصية ىما معيار تطور بمد مف 
البمداف. ففي سبيؿ ازدىار السرقة والمصوصية، ال بد مف وجود ما يمكف سرقتو. 

تمكف المسروقيف مف اكتساب أمواؿ وأطياف تسرؽ مع بقاء القميؿ ليـ، وفي سبيؿ 
فإف عمييـ مضاعفة جيدىـ لمحصوؿ عمى الثروة. التاريخ يبيف لنا أف ما مف 
حضارة نشأت إال وكاف قواميا السرقة والمصوصية؟ وماذا بالنسبة النكمترا وفرنسا 

عمت مف الميسور تطور وألمانيا والياباف؟ لعمري إف السرقة وحدىا ىي التي ج
العالـ الغربي. إياكـ وخديعة الدعاية الماركسية. إذا ما ألغينا السرقة في بمد مف 

 البمداف، عوقنا حركة التقدـ والتطور. 
لذلؾ سأنتيي بقوؿ ما يمي: إف مف المناسب أف تتمركز الثروة في أيدي رجاؿ 

ة عمى استخداـ الثروة الوطف الناجحيف، الرجاؿ الذيف يولدوف وىـ يممكوف القدر 
دارتيا حتى في نوميـ. تصوروا فقط ما سيحدث لو سقط بمد مف البمداف في  وا 

مف مخربيف وكسالى وأشقياء، ىؤالء العجزة الذيف يصعب عمييـ  -أيدي التافييف
اإلنحناء لنزع البراغيث عف أصابع أرجميـ، وقتؿ القمؿ تحت زنانيرىـ أو حتى 

يكوف ذلؾ أشبو تمامًا بإلقاء الجواىر الثمنية  كش البراغيث بالتخويؼ؟ ألف
لمخنازير، التي ستدوس عمى الجواىر وتخمطيا بالوحؿ ليس إال؟ قبؿ أمد بعيد كاف 

 راقصو "موكونجوا" يغنوف: 
 ينبغي أف يؤخذ جرس الرقص مف الضعيؼ

 وينبغي أف يمنح لمبطؿ الشيـ العظيـ
أىؿ -األبطاؿ الجدد  السؤاؿ الميـ ىو: مف ىـ األبطاؿ الجدد؟ نحف ىـ

الثروة والماؿ. نحف مف أثبت القدرة عمى التفوؽ عمى السارقيف والمصوص األجانب 
عندما تحؽ الحقيقة ويتعمؽ األمر بجني الماؿ واألطياف. إف عيوننا مفتوحة بشكؿ 
كامؿ اآلف، ونحف قادروف أف نرى بجبلء كامؿ أف السرقة والمصوصية ىما 

والتقدـ الحديث. ذلؾ ىو ما يدفعني شخصيًا لتعميؽ أىمية  القواعد الحقيقية لمتطور
كبيرة عمى المنافسة في مدينة "إيمموروج" تمؾ المنافسة التي يجري نقدىا وتشويو 
سمعتيا مف قبؿ طبلب الجامعة، وىذا ما يدفعني ألف أسألكـ جميعًا حضور 

ذا شعر أي منا بالرغبة في دخوؿ المباراة  المنافسة غدًا لكي تشاىدوا بأـ أعينكـ، وا 
والكشؼ عف مواىبو، فما عميو إال القياـ بذلؾ بكامؿ الحرية. وأنا شخصيًا أومف 
بالمبدأ الديمقراطي الذي يقوؿ: إف مف يستطيع السطو يجب أف يسمح لو بذلؾ. 
أنتـ تسمحوف لي بالسطو، وأنا أسمح لكـ بالسطو أنتـ تسطوف، وأنا أسطو، وسوؼ 

ر في المعبة. يجب أف يمتقي القادروف عمى العض في نرى مف يتفوؽ ومف يتقيق
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اليواء الطمؽ كي يبددوا كافة الشكوؾ والوساوس إزاء مف يممؾ أشد األسناف حدة. 
غير أف عمينا جميعًا وضع حد لمسألة تدمير سعادة اآلخريف ىذه باألساليب 

، وسوؼ السرية الممتوية. ارموا تمؾ البطاقات المزيفة التي طبعيا طبلب الجامعة
 أزودكـ ببطاقات صالحة. 

توقؼ "مؤيريري واموكيراي" عف الكبلـ. أخرج منديبًل مف جيبو ومسح وجيو 
ثـ أنفو أما المسافروف اآلخروف، فكانوا عمى ىدوء كامؿ، وكأنيـ ال يستطيعوف 

 تصديؽ ما تسمعو آذانيـ مف شواىد. 
فقالت: مف كانت "وانجاري" أوؿ الخارجيف عف حالة الذىوؿ العامة ىذه 

الصحيح تمامًا أف األلـ في القمب ال يقتؿ! ىؿ تجرؤ حقًا عمى تسميتنا تافييف؟ 
وىؿ تسمينا نحف العماؿ والفبلحيف ببل خجؿ وحياء خنازير؟ ىؿ تطمب أننا يجب 
أف نسمب جواىر أرضنا؟ مف تراه يحرث تمؾ الجواىر؟ ثمة مف يبذر ويحصد، 

ما ىو الكسوؿ؟ وعف أي منيما تنتج أبيى فأيي -وثمة مف يأكؿ ما أنتجو اآلخروف
 الآللئ؟ 

أنت! أضاؼ "موتوري". أنت مثقؼ ثقافة عالية جدًا. ولكف دعني أقْؿ لؾ ما 
يمي: عندما يسمب السعداف مف صغيره، تقدـ لو لقمة مف طعاـ مقابؿ ذلؾ. أما 

 ترموف أنتـ، أييا الناس، فتذىبوف إلى أبعد مف ذلؾ. إنكـ تسمبوننا نتاج أيدينا، وال
لنا حتى النزراليسير. إنكـ تسدوف النير فوقنا، بحيث ال تنفذ قطرة ماء واحدة لنا 
في األسفؿ. ال تتاح الفرصة لمرب نفسو حتى يعرؼ مقدار قوة أفخاذكـ. لقد 
سمعت مف يقوؿ: إف األرض تغزؿ باستمرار وال تقؼ عند نقطة واحدة بحد ذاتيا. 

ت ىو انسداد الدـ في الشراييف واألوردة. الحياة الحياة ىي دوراف الدـ، بينما المو 
ىي دقات القمب والموت ىو سكونو. نعرؼ أف الجنيف في رحـ أمو ال يولد ساكنًا 
ما داـ يمعب داخمو ويتحرؾ. إفيـ أنت! قد ينبمج الفجر عف جديد لـ يكف موجودًا 

ى قيد الحياة في الميمة السابقة. ال تستخفوا بالجماىير. فما زاؿ جيؿ "إيريجي" عم
؟ قاؿ: مف األفضؿ لكـ أييا الناس أف  متمردًا ثائرًا. ماذا قاؿ المغني في ذلؾ اليـو

 ونحف مف خاضوىا مع "كيماثي".  -تحذروا
لـ يعر "مؤيريري" اىتمامًا كبيرًا لثورة "وانجاري" و"موتوري" رفع صوتو قميبًل 

اس واإلنجيؿ مفتوح وراح يتحدث وكأنو في المذبح، يوجو الموعظة لحشد مف الن
 أماـ ناظريو. 

لماذا أنتـ مندىشوف؟ بدأ "مؤيريري واموكيراي" يقوؿ. ألـ تقرؤوا كتاب اهلل، 
كتاب الحياة األزلية، الكتاب الذي جمبتو لنا البعثات التبشيرية؟ ألـ يتنبأ ذلؾ 
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االنجيؿ بكؿ ىذه األشياء؟ أنا أقوؿ: مف كانت لو عيوف، فمير، ومف كانت لو 
 فميسمع.. آذاف، 

انحنى كؿ مف "وارنيجا" وجاتويريا ومواؤرا" و"موتوري" و"وانجاري" إلى األماـ 
حتى ال تفوت أيًا منيـ كممة واحدة. صارت سيارة "الماتاتو" مف طراز "فوردت" 
مثؿ الكنيسة، وأصيب المسافروف بالصمـ مف جراء ضجيج العربة وىي تخب عمى 

موروج"، معقؿ المنافسة الكبرى في السرقة طوؿ الطريؽ العامة، تقميـ نحو "إيم
 والمصوصية. 

سمع "موتوري" حفيؼ قصاصة مف الورؽ عند قدميو. انكب والتقطيا ثـ 
 دسيا في جيبو وتابع االستماع. 

أخفض "مؤيريري" صوتو. راح يتكمـ بصوت ىادئ خفيض، كأنو ينشد تيويدة 
 مف شأنيا أف تبعث النـو في أرواحيـ وعقوليـ.. 

ف ممكوت السماء يشبو رجبًل مسافرًا إلى بمد بعيد، يستدعي خدمو .. أل
الخاص، ويسمميـ بضاعتو. ييب واحدًا منيـ خمس مواىب، وييب الثاني 

 موىبتيف، والثالث موىبة واحدة.. 
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 الفصـــــــل الرابــــع
 

(1) 
.. ألف مممكة الخداع األرضي يمكف تشبيييا بحاكـ تنبأ بمقدـ اليـو الذي 
سيرمى بو فيو خارج أحد البمداف مف قبؿ الجماىير ومف قبؿ مقاتمي حرب 
العصابات مف أجؿ الحرية. أصابو القمؽ واإلضطراب وىو يحاوؿ تحديد الطرؽ 
البلزمة لحماية جميع األطياف التي جمعيا وكدسيا في ذلؾ البمد إضافة إلى تحديد 

ى. سأؿ نفسو ما يمي: الطريؽ لتدعيـ حكمو وسيطرتو عمى الرعية بوسائؿ أخر 
ماذا سأفعؿ، وأنا أعرؼ أف الناس الذيف فرضت طغياني واستبدادي عمييـ ىـ اآلف 
عمى وشؾ طردي مف ىذه المزارع والمصانع التي سمبتيـ إياىا؟ لـ أعد قادرًا عمى 
ذا ما انتظرت حتى أضرب  فبلحة الحقوؿ، ولـ أعد قادرًا عمى العمؿ بيدي، وا 

النيراف لمخروج مف البمد، فإنني سأعيش العمر كمو في عار باليراوات وتطمؽ عمي 
بسبب جميع الحكايات المروعة والتي سردتيا ليـ عف قوة مدرعاتي وقنابمي التي 
ال تقير، وألنني كنت دائمًا أحاوؿ أف أبيف ليـ بأف العرؽ األبيض ال يمكف إطبلقًا 

لعصابات، ويمسكوف التغمب عميو مف قبؿ العرؽ األسود. وعندما ينتصر رجاؿ ا
بزماـ السمطة، لف أستطيع إعادة امتبلؾ ىذه المزارع والمصانع. ىذه الشاي، ىذا 
األرز، ىذا القطف، ىذه القيوة، ىذه الحجارة الكريمة، ىذه الفنادؽ، ىذه الحوانيت، 
ىذه المعامؿ، ثمار عرقيـ الغالي ىذه، كميا وأكثر منيا سوؼ تضيع مني، ولكنني 

أفعؿ، بحيث أنني حيف أعود في نياية المطاؼ إلى بمدي مف أعرؼ اآلف ما س
خبلؿ الباب األمامي، سأكوف قادرًا عمى الرجوع إلى ىنا مف خبلؿ الباب الخمفي، 
وسوؼ أستقبؿ أحسف استقباؿ، كما سأكوف قادرًا عمى بذر بذور تضرب جذورًا أشد 

 وأقوى مف البذور التي بذرتيا في الماضي. 
ص وخدمو قاـ بتمقينيـ كؿ أنواع الخدع األرضية التي استدعى عبيده الخم

كاف يعرفيا، وال سيما خدعة تعطير السرقة والمصوصية وتجميميا وخدعة دس 
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السـ في الدسـ وأالعيب شتى لتفريؽ صفوؼ العماؿ والفبلحيف مف خبلؿ الرشوة 
يؿ إلى والدعوات القمبية والدينية. وعندما فرغ مف ذلؾ، أبمغيـ أنو عمى أىبة الرح

 بيتو وراء المحيطات. 
عندما سمع العبيد والخدـ المخمصوف أف موالىـ وسيدىـ عمى وشؾ الرحيؿ، 
مزقوا ثيابيـ ولطخوا أجسادىـ بالرماد، وركعوا عمى األرض يبكوف ويصرخوف: 
كيؼ تستطيع الرحيؿ وتركنا ىنا، مجرد أيتاـ، في حيف أنؾ تعرؼ حؽ المعرفة 

بنا جرائـ عديدة باسمؾ؟ ألـ تقسـ بأنؾ سوؼ ال كيؼ اضطيدنا الجموع وارتك
 تغادر ىذه الببلد بتاتًا؟ كيؼ تستطيع اآلف تركنا لرحمة الثوار الوطنييف؟ 

فقاؿ ليـ المولى، سيدىـ: ىؿ إيمانكـ قميؿ وضعيؼ؟ إياكـ وأف تضطرب 
 قموبكـ، إذ إف عميكـ أف تثقوا باهلل الذي عممتكـ معرفتو، وعميكـ أف تثقوا بي أنا،
مبّمغ إرادتو ومفسرىا، إف عندي عدة طرؽ لتحقيؽ رغباتي في ىذه األرض. ولو 
كاف األمر غير ذلؾ، لقمت لكـ، بحيث يتسنى لكـ الوقت لمفرار أو إليجاد الحباؿ 
في سبيؿ شنؽ أنفسكـ قبؿ أف تقعوا في أيدي الوطنييف. غير أف ما أريده اآلف ىو 

القميؿ عمى الفتات الذي كنتـ تجمعونو إعداد مناصب القيادة مف أجمكـ، وزيادة 
عف مائدتي. سوؼ أعود، فيما بعد، بمبالغ كبيرة مف الماؿ ومصارؼ عديدة، 
وسوؼ أحضر لكـ أيضًا مزيدًا مف العربات المدرعة والبنادؽ والقنابؿ والطائرات، 
بحيث أبقى معكـ وتبقوف معي، لكي نحب بعضنا بعضًا دائمًا ونتناوؿ الطعاـ 

 أمؤل معدتي مف أطباؽ فاخرة مختارة، وأنتـ تتمقفوف البقايا الثمينة الغالية.  سوية، أنا
ولقد صادؼ أنو بينما كاف الحاكـ عمى وشؾ العودة إلى بيتو في الخارج، 
جمع مرة ثانية كؿ خدمو وسمميـ زماـ الببلد قائبًل ليـ: سوؼ ينخدع رجاؿ 

ألنكـ جميعًا سود، مثميـ،  العصابات الوطنيوف وسوؼ تنخدع جماىير البمد اآلف،
وسوؼ ينشدوف شاىدوا، إف إخوتنا السود يممكوف زماـ البمد اآلف، شاىدوا، إف 
أخوتنا السود أنفسيـ يممكوف دفة التوجيو. ىؿ كنا نقاتؿ مف أجؿ شيء آخر؟ 

 فدعونا نمؽ أسمحتنا اآلف، ونغني تسابيح المديح لقادتنا السود. 
يـ لرعايتيا بؿ حتى لزيادتيا ومضاعفتيا. ثـ وضع ثروتو، وأطيانو في عيدت

شمف، وأعطى واحدًا آخر 5110111أعطى واحدًا منيـ رأس ماؿ قدر 
/شمف، لكٍؿ بمقدار خدمتو ووالئو لسيده، 9110111/شمف وأعطى ثالثًا /2110111/

وأتباعو لمذىبو، ومشاركتو وجية نظره، وىكذا رحؿ المولى عف طريؽ الباب 
 األمامي. 

شمف، فسرعاف ما انطمؽ وابتاع أشياء 5110111الذي حصؿ عمى  أما الخادـ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 93 - 

بأسعار رخيصة مف الفبلحيف الزراعييف ثـ باعيا لعماؿ المدينة بأسعار أعمى، 
شمف. كما فعؿ الخادـ الذي ناؿ 5110111وبيذه الطريقة حصؿ عمى ربح مقداره 

وباع شمف الشيء نفسو: إذ إنو اشترى بأسعار رخيصة مف المنتجيف 2110111
 شمف. 2110111بأسعار مرتفعة لممستيمكيف، وبذلؾ حقؽ ربحًا قدره 

شمف فقط، فاعتقد أنو ذكي، وراح 9110111وأما الخادـ الذي حصؿ عمى 
يستعرض حياتو وحياة أىؿ الببلد مع حياة السيد الذي رحؿ لتوه إلى بمد أجنبي. 

ئمًا بأنو طور البمد أخذ يحدث نفسو قائبًل: لقد كاف ىذا السيد والمولى يتبجح دا
بمساعدة المبمغ الضئيؿ مف الماؿ الذي جاء بو، وراح يصرخ: رأس الماؿ! رأس 
الماؿ! دعوني اآلف أرى إذا كاف رأس الماؿ سيدر أرباحًا دوف أف يغّذى ويسقى 
بعرؽ العامؿ، أو دوف شراء عرؽ الفبلح والعامؿ بسعر بخس. إذا كاف بمقدور 

د بالربح، فسوؼ أعرؼ معرفة اليقيف أف الماؿ ىو رأس الماؿ بحد ذاتو أف يعو 
شمف في صفيحة 9110111الذي يطور الببلد. ذىب ىذا الخادـ ووضع مبمغ الػ 

 معدنية وغطاىا جيدًا، ثـ حفر حفرة بغرسة موز ودفف الصفيحة في داخميا. 
حدث بعدئذ أف عاد المولى إلى تمؾ الببلد قبؿ انقضاء فترة طويمة، عف 

الخمفي لكي يمقي نظرة فاحصة عمى األمواؿ التي تركيا وراءه. طريؽ الباب 
 استدعى خدمو لكي يقدموا تقريرًا عف األطياف واألمواؿ التي عيد بيا لكؿ منيـ. 

شمف وقاؿ: سيدي وموالي، 5110111جاء الخادـ الذي حصؿ عمى مبمغ 
ًا شمف وأنا ضاعفتو. كاف السيد مندىشًا حق5110111تركتني برأس ماؿ قدره 

% إنيا نسبة أرباح مذىمة. لقد فعمت خيرًا أييا 911وصاح بأعمى صوتو: ربح 
الخادـ المخمص الطيب. لقد أثبّت أنو يمكف أف يعيد لؾ بقميؿ مف الثروة. سوؼ 
أعينؾ اآلف مشرفًا عمى عدة مشاريع. ىيا، شارؾ سيدؾ سعادتو ورخاءه. سوؼ 

ىنا، كما سأعينؾ مديرًا لعدد مف أعينؾ مديرًا إداريًا لمفروع المحمية لمصارفي 
، لف يرى الناس وجيي كثيرًا. فأنت ستمثمني في ىذه  الشركات. مف ىذا اليـو

 الببلد. 
شمف وقاؿ: سيدي وموالي، لقد 2110111ثـ جاء الخادـ الذي ناؿ مبمغ 

شمف 2110111شمف  انظر! لقد عاد رأس مالؾ بمبمغ 2110111تركتني بمبمغ 
ولى وقاؿ: شيء رائع. ىذا لعمري شيء رائع حقًا. نسبة أخرى. تحدث السيد الم

مماثمة مف األرباح المرتفعة! إنيا بمد مستقر لبلستثمار. لقد فعمت خيرًا أييا الخادـ 
الوفي الطيب. لقد أثبّت أنو يمكف أف يعيد لؾ بقميؿ مف الثروة. ولذلؾ سوؼ 

و ورخاءه سوؼ أعينؾ اآلف مشرفًا عامًا عمى عدة مشاريع. شارؾ سيدؾ سعادت
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أعينؾ مديرًا لممبيعات في الفروع المحمية لشركات التأميف، ومديرًا لمفروع المحمية 
لصناعاتي، ومديرًا لعدة شركات أخرى سأعرفؾ عمييا. وسوؼ تكسب أنت اآلخر 
. سأقؼ خمؼ المشاىد،  أسيمًا رمزية قميمة. سأخفي وجيي عف الناس منذ اليـو

ذ، بحيث يكوف وجيؾ مرئيًا دائمًا. ستكوف أنت كمب وأنت ستقؼ عمى الباب والنواف
 حراسة مشاريعي االستثمارية في ببلدكـ. 

شمف إلى أماـ وقاؿ لسيده: 9110111مشى الخادـ الذي حصؿ عمى مبمغ 
أنت أييا السيد والمولى، واحد مف العرؽ األبيض، لقد اكتشفت أحابيمؾ! لقد 

ىو اسمؾ الحقيقي، وأنت سيد وغد.  اكتشفت أيضًا إسمؾ الحقيقي. إمبريالي، ذلؾ
لماذا؟ ألنؾ تحصد حيث ال تبذر أبدًا. إنؾ تستولي عمى أشياء لـ تيدر مف أجميا 
قطرة عرؽ واحدة. لقد نّصبت نفسؾ موزعًا لؤلشياء التي لـ تساعد مف قريب أو 
بعيد عمى إنتاجيا. لماذا؟ ألنؾ مالؾ رأس الماؿ فقط. وليذا ذىبت ودفنت أموالؾ 

تراب لكي أرى إف كاف بوسعيا أف تكسب شيئًا إذا لـ ُتمّقح بعرقي أو عرؽ في ال
شمف العائد لؾ كما تركتو 9110111سواي مف الناس. انظر، ىا ىو مبمغ الػ 

تمامًا. إنني أرد لؾ رأس مالؾ اآلف. قـ بعّده وتأكد مف عدـ فقداف فمس واحد منو. 
وفرا لي الطعاـ الذي آكمو،  لقد كاف الشيء البارز األىـ ىو: إف عرقي وجيدي

. ىا! سوؼ لف أسجد بتاتًا مرة ثانية  والماء الذي أشربو، والمأوى الذي أخمد بو لمنـو
أماـ إلو رأس الماؿ الذي ال حياة وال وعي فيو. لف أظؿ عبدًا بعد اآلف. لقد ُفِتَحت 

ذا وضعت اليـو يدي بأيدي اآلخريف الذيف آثروا أف يكونوا أ سيادًا عيناي اآلف. وا 
 عمى عرقيـ الخاص، فمف يكوف ىنالؾ حد لمثراء الذي يمكف إنتاجو لشعبنا وببلدنا. 
نظر إليو السيد وكثير مف القذى يمؤل عينيو، وكثير مف األلـ يعتصر فؤاده 
ثـ خاطبو قائبًل: أنت، أييا الخادـ الكسوؿ الرديء الخائف، أييا العضو في جماعة 

مصرؼ أو في أيدي مف يتاجروف بالماؿ، بحيث  ثورية! ألـ يسعؾ وضع الماؿ في
أتمكف عند رجوعي مف حصاد بعض الربح والفائدة؟ ىؿ تعرؼ كـ يؤذيني أف أجد 
بأنؾ دفنت أموالي في قبر، مثؿ جثة ىامدة؟ مف أماط المثاـ عف سر إسمي؟ مف 
أسدى لؾ النصح برفضي ونبذي لمجرد أنني أحصد حيث ال أبذر وأربح أشياء لـ 

ييا قطرة مف عرقي؟ مف قاؿ لؾ إف الحصاد والتوفير ليسا عمبًل شاقًا؟ أىدر عم
ال، إنكـ أييا السود قاصروف عف فيـ مثؿ ىذه األفكار الثورية! ال، إنكـ أييا 
السود عاجزوف عف رسـ واستنباط األساليب لقطع الحباؿ التي تربطكـ بأسيادكـ. 

بد أنؾ حصمت عمى تمؾ األفكار  ال بد إذًا أف تكوف مضمبًل مف قبؿ الشيوعييف. ال
اليدامة مف حزب العماؿ والفبلحيف. نعـ، لقد تسمـ عقمؾ باألفكار الشيوعية. أيتيا 
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الشيوعية.. لقد أصبحت خطرًا حقيقيًا عمى السبلـ واالستقرار المذيف كانا يوجداف 
في ىذه الببلد سواء بالنسبة لي أو بالنسبة لممثمّي المحمييف، حراس أمبلكي 

حمييف. لسوؼ تشعر اآلف بحرارة نار مضطرمة تجعمؾ تنسى إسمي الحقيقي أبد الم
اآلبديف. اعتقموه، اآلف، قبؿ أف ينشر ىذه األفكار السامة في صفوؼ بقية العماؿ 
والفبلحيف، وقبؿ أف يعّمميـ بأف قوة الوحدة المنظمة أشد فتكًا مف كؿ قنابمي 

ر الذي يممكو وتوزعوه فيما بينكـ. ذلؾ وعرباتي المدرعة! جردوه حتى مف النزراليسي
ألف صاحب الثروة يعطى ويزاد، أما الفقير فيسمب حتى مف القميؿ الذي يممكو 
احتياطًا. ذلؾ ىو أىـ أوامري، فماذا تنتظروف، أييا الناس؟ امضوا وأحضروا 
الشرطة والجيش العتقاؿ ىذا الرجؿ، الذي تحمى بالوقاحة في رفض العبودية. 

لمعتقؿ أو في الظبلـ الدامس األبدي بحيث ال تستطيع أسرتو أف تجني ارموه في ا
 سوى الدموع وصرير األستاف! 

حسف! حسف! لقد قمتـ أييا الناس بعمؿ جميؿ. طبقوا ىذه المعاممة نفسيا 
عمى جميع المتمرديف مف ىذا الطراز، بحيث يخاؼ بقية العماؿ خوفًا شديدًا مف 

 مف امتشاؽ السيوؼ لتحطيـ حباؿ العبودية.  اإلضراب طمبًا لرفع األجور أو
أما بالنسبة لكـ، فمف اآلف فصاعدًا لف أسميكـ عبيدًا وخدمًا بصورة عمنية 
أنتـ اآلف أصدقائي بكؿ صدؽ وحؽ. لماذا؟ ألنني حتى بعد أف أعدت إليكـ 
مفاتيح بمدكـ، تابعتـ تنفيذ أوامري والمحافظة عمى أمبلكي، وجعمتـ رأس مالي يدر 

ة مف الربح أعمى مما كانت عميو الحاؿ عندما كنت أحمؿ المفاتيح شخصيًا نسب
ولذلؾ لف أسميكـ خدمًا بعد اآلف. فالخادـ ال يعرؼ مرامي وآراء سيده. ولكنني 
أسميكـ أصدقائي ألنكـ تعرفوف.. ولسوؼ أظؿ أجعمكـ تعرفوف كؿ مخططاتي 

لكـ القوة والدوافع مف ليذه الببلد، وسوؼ أعطيكـ بعضًا مما أكسب، لكي تتوفر 
 أجؿ تحطيـ رؤوس مف يتحدثوف عف الجماىير بأي مقياس مف مقاييس الجدية. 

يعيش السبلـ، ويعيش الحب واالتحاد بيني وبيف نوابي المحمييف! ما ىو 
الشيء السييء جدًا في ذلؾ؟ أنتـ تعضوف مرتيف وأنا أعض أربع مرات. سوؼ 

ار مف أجؿ التطور! يعيش التطور مف نضمؿ الجماىير الساذجة. يعيش االستقر 
 أجؿ الربح! يعيش األجانب والخبراء المياجروف! 

(2) 
عندما أنيى رئيس المراسـ حديثو في الحكايات الرمزية، ىّب جمع السارقيف 
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والمصوص الذيف تجمعوا في الكيؼ مف أجؿ المنافسة واقفيف وقابموه بحفاوة بالغة 
لرعد. صاح بعضيـ: "ذلؾ الحذاء يتناسب حتى إف تصفيقيـ كاف شبييًا بقصؼ ا

تمامًا مع القدـ.. الحاجة ألية جوارب، بينما راح آخروف يتجاذبوف ويشدوف 
قمصاف وأكماـ بعضيـ بعضًا ويتيامسوف: ألـ تسمعوا ذلؾ؟ مف لو يعطى ويزاد.. 
لقد أصاب رئيس المراسـ عيف الحقيقة في حديثو عف الوحدة القائمة بيننا وبيف 

ىـ يأكموف لحـ البشر ونحف ننظؼ العظاـ.. الكمب الذي يممؾ عظمة  األجانب.
أيسر بكثير مف كمب خالي الوفاض.. ولكف ال تخطئوا، ليس سوى عظـ عميو قميؿ 
مف الّمحـ.. فتمؾ ىي االشتراكية االفريقية.. عمى غير شاكمة اشتراكية "نيريري" 

ية التي تسعى لمنع وأصدقائو الصينييف، اشتراكية الجسد الخالص، االشتراك
اإلنساف مف التقاط عظمو.. ونحف ال نريد اإلتجاىات الصينية في بمدنا، إننا نريد 

 المسيحية.. 
طمب رئيس المراسـ منيـ الجموس، وخؼ الصخب والتصفيؽ. كاف لو جسـ 
معموؼ جيدًا: إذ كانت وجنتاه مستديرتيف مثؿ بطيختيف، وعنياه كبيرتاف حمراواف، 

ف عنقو ضخمًا مثؿ جذع شجرة "البوباب" اإلستوائية. كاف بطنو مثؿ خوختيف وكا
أكبر قميبًل مف عنقو. كاف لو سّناف ذىبياف في فكو األسفؿ، وعند الكبلـ، كاف يفتح 
شفتيو عمى مصراعييما لكي تتسنى مشاىدة األسناف الذىبية. وكاف يرتدي بزة 

ء وزاوية الحزمة الشعاعية. حريرية تممع مع النور، وتبّدؿ لونيا وفقًا لكثافة الضو 
 وقدـ لجميوره ومشاىديو تفاصيؿ إضافية عف المنافسة. 

سوؼ يعتمي كؿ متسابؽ المنصة، وسوؼ يحكي لنا كيؼ باشر السرقة 
والنيب وأيف باشرىما، كما سيحكي لنا بعد ذلؾ بإيجاز عف آرائو في كيفية إيصاؿ 

ـ مف ذلؾ فيو أف عميو أف مياراتنا في السمب والنيب إلى حد الكماؿ. أما األى
يبيف لنا إمكانية تطوير شراكتنا مع األجانب بحيث نعّجؿ ارتقاءنا إلى جناف 
البضائع األجنبية ومباىجيا. وأنتـ، أييا المستمعوف، ستعمموف عمؿ القضاة، 
ولذلؾ فإف عميكـ أف تصفقوا لكؿ متحدث حتى تبينوا مقدار ما نالكـ مف إلياـ مف 

 و وخدعو األرضية. جراء وصفو ألحاييم
إنني اآلف، وأنا أتكمـ كرئيس لفرع "إيمموروج" في منظمة السرقة والمصوصية 
الحديثة، أريدكـ أف تبلحظوا ما يمي.. إف منافسة ىذا اليـو ىي المسفُّ الذي نشحذ 
عميو أنيابنا ومخالبنا لكي نقضـ بيا ثروات اآلخريف في وحدة وسبلـ. ذلؾ، كما 

 يو مسف عند الباب ال يكوف فيو سكيف مثمومة. تعرفوف، ألف بيتا ف
ولذلؾ فإف عمى الخاسريف أال ييأسوا. إف عمييـ أيضًا االستمرار في السمب 
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والنيب، كما إف عمييـ أف يتعمموا أحابيؿ جديدة مف الفائزيف، فالحكمة يمكف 
تعميميا لمحكماء أيضًا. لـ يكف النمر يعرؼ كيؼ يفترس بمخالبو حتى تعمـ ذلؾ 

 ف الراعي. م
أما اآلف، وقبؿ أف أجمس، فإنني سأدعو رئيس الوفد األجنبي مف المنظمة 
الدولية لمسارقيف والمصوص التي يوجد مقرىا، في نيويورؾ بالواليات المتحدة لكي 
يتحدث إليكـ. وأعتقد أنكـ جميعًا تعرفوف أننا تقدمنا بطمب لمحصوؿ عمى العضوية 

مصوص. إف زيارة ىذه المنظمة، إضافة إلى التاج الكاممة في منظمة السارقيف وال
واليبات التي أحضروىا لنا، ىي إيذاف بقياـ مرحمة تعاوف مثمر تمامًا، وىناؾ 
أحابيؿ كثيرة يمكف تعمميا منيـ. إف عمينا أال نخاؼ مف اإلعتراؼ بحقيقة أننا ال 

مف مناىؿ نعرؼ مثمما يعرؼ األجانب، وعمينا أال نشعر بالعار والمذلة إذ نشرب 
أجنبية في العمـ والمعرفة ولذلؾ دعونا نرش ونبمؿ صدورنا بالمعاب داعيف إلى اهلل 

 أف يغدؽ بركاتو عمى أعمالنا. 
قاـ رئيس المراسـ اآلف بدعوة زعيـ الوفد األجنبي مف السارقيف والمصوص 
إلى المنصة لكي يخاطب جميور المتنافسيف. وكانت الحفاوة التي لقييا رئيس 

األجنبي عندما تسمؽ الدرج صاعدًا إلى المنصة أقوى مف قصؼ الرعد.  الوفد
 سحج رئيس الوفد حنجرتو قبؿ بدء الخطاب. 

كاف أحد الرجاؿ االنكميز ىو أوؿ مف قاؿ: "العصر عصر الماؿ". ونحف 
األمريكيوف نؤمف بالشيء نفسو: العصر عصر الماؿ؛ ولذلؾ لف أضيع عميكـ 

الحكاية الرمزية التي رواىا لنا رئيس المراسـ شممت وقتكـ بفيض مف الكبلـ. إف 
 أىـ النقاط التي ينبغي ذكرىا. 

لقد جئنا مف دوؿ عديدة، بعيدة وكبيرة: مف الواليات المتحدة وانكمترا وألمانيا 
وفرنسا ومف الدوؿ االسكندنافية، السويد والنروج والدانمارؾ، ومف إيطاليا والياباف. 

ونتأمؿ ذلؾ. دوؿ مختمفة، ألسنة مختمفة، وألواف جمود دعونا نتوقؼ عف الكبلـ 
ولكف منظمة واحدة ذات ىدؼ واحدة وعقيدة واحدة ىي  -مختمفة، وديانات مختمفة

 السرقة. 
جئناكـ كأصدقاء لنا، كما جئنا أيضًا إلى أصدقائنا ىـ أيضًا كبلب حراسة 

ا. لقد زرنا مغاور عمى استثماراتنا. ونحف عندما نكوف بينكـ نشعر وكأننا في بيتن
ومخابيء كثيرة يممكيا سارقوف ولصوص محميوف، ونحف في غاية السرور لمعمؿ 
الذي أنجزتموه أييا اإلخواف. وعمى الرغـ مف حقيقة أنكـ بدأتـ في مرحمة حديثة 
متأخرة أساليب السرقة والمصوصية الجديدة، فإنو يبدو أنكـ سيطرتـ عمى 
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ني ألعتقد أنكـ إذا تابعتـ ىذا المنواؿ،  األساسيات وأحرزتموىا بشكؿ سريع جدًا. وا 
فستصبحوف خبراء حقيقييف في السرقة والمصوصية الحديثة، تمامًا مثؿ أقراننا في 

 العالـ الغربي. 
إف ما نرمي إليو ىو اختيار سبعة تبلميذ. وسيصبح ىؤالء ممثميف لممثمينا، 

آخريف، بؿ خبراء  سارقوف يعّمموف سارقيف آخريف، ولصوص يعّمموف لصوصاً 
يعّمموف خبراء آخريف، ذلؾ ألنو، وكما كاف رئيس المراسـ يحكي لي، ونحف 
جالساف معًا عمى الطاولة، لديكـ قوؿ عف وجود أدوات حديدية تستطيع ثقب 
الحديد ذاتو. إف المنافع التي ستصبح مف حؽ ىؤالء التبلميذ السبعة ىي ما يمي: 

ثمة باب واحد مف أبواب الفروع المحمية ما إف يتـ تتويجيـ، حتى ال يبقى 
أو لنقؿ الفروع المحمية لكافة بيوتنا المالية، مغمقًا في -لمصارفنا ودور التأميف 

وجوىيـ. إف أي إنساف يعرؼ أي شيء عف السرقة الحديثة يعرؼ حؽ المعرفة أف 
سواء كانت -ىذه المؤسسات المالية ىي التي تحكـ كؿ شيء في الوقت الراىف 

ات أو ضروبًا أخرى مف التجارة. إف بيوت الماؿ ىذه ىي التي تممي توّضع صناع
 -ىذه الصناعة أو تمؾ، وتوسيع ىذه الصناعة أو تمؾ. إنيا تممي الممكية والنماء

إنيا تحدد فيما إذا كانت صناعة مف الصناعات ستشاد مف قبؿ "كاماو" أو مف 
أبوابيا. إف بارونات دور الماؿ قبؿ "أونيانجو"، وفيما إذا كانت ستتوسع أو تغمؽ 

ىـ األصوات الحاكمة في العالـ ىذه األياـ. الماؿ يحكـ العالـ! وىذه الدور ىي 
أيضًا الخزائف الوحيدة الموثوقة إليداع الموجودات التي سمبيا اإلنساف مف ىنا 
وىناؾ. سيكوف مف واجب ىؤالء المريديف السبعة أف يبينوا لمسارقيف والمصوص 

ال سيما مف ال يممؾ منيـ خبرة أو تجربة، أفضؿ الطرؽ في النيب  اآلخريف،
والسمب، وأفضؿ الطرؽ في األكؿ والشرب والغط في النـو وأفضؿ الطرؽ في 
ترويح اليواء كما يروحو األغنياء، ىذا الترويح الذي تقولوف أنتـ أييا األخوة أنو 

 ببل رائحة. 
قميمة مف الحكمة. ليس ثمة  أود اآلف، وقبؿ أف أجمس، أف أترككـ بكممات

شخص، عمى ما أعتقد، إال ويعرؼ بأف السرقة والمصوصية ىي أحجار الزاوية في 
حضارة أمريكا والعالـ الغربي. الماؿ ىو القمب الذي ينبض في سبيؿ اإلبقاء عمى 
ذا كنتـ أييا األخوة ترغبوف في تشييد  العالـ الغربي عمى طريؽ التقدـ والتطور. وا 

مة مثؿ حضارتنا، فاسجدوا أماـ إلو الماؿ. ال تمتفتوا لوجوه أطفالكـ حضارة عظي
الجميمة، أو وجوه أبويكـ، أو وجوه أخوتكـ وأخواتكـ، بؿ التفتوا فقط إلى وجو الماؿ 
البديع، ولف تضموا أو تخطئوا أبدًا، خير لكـ وأجدى أف تشربوا دماء شعبكـ وأف 
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 إلى الخمؼ. تأكموا لحمو مف أف تتراجعوا خطوة واحدة 
لماذا أقوؿ لكـ ىذا كمو؟ السبب ىو تجربتنا الخاصة. ذلؾ ىو بالضبط ما 
فعمناه في أمريكا وأوروبا الغربية. عندما حاوؿ الينود الحمر حماية ثروتيـ ومنعيا 
عنا، أبدناىـ بسيؼ النار وبالمدفع، ولـ نبؽ إال عمى نفر قميؿ منيـ، ممف 

ىد مذكر عمى تاريخنا وحتى قبؿ أف نفرغ منيـ، أرغمناىـ بعد ذاؾ عمى البقاء كشا
اتجينا نحو قارتكـ افريقيا وحممنا منيا بضعة مبلييف مف العبيد، إف دماء أىميكـ 
ىي التي رفعت أوروبا وأمريكا إلى المقاـ الذي تتبؤه اآلف. لماذا أخفي ىذه 

، لصوص وسا رقوف مف الحقيقية عنكـ، وأنا أرى أنكـ أصدقاء لنا اآلف؟ ونحف اليـو
أمريكا والعالـ الغربي والياباف قادروف عمى التجوؿ في كؿ أرجاء المعمورة، 
نغتصب كؿ شيء رغـ أننا، بالطبع، نترؾ كسرات قميمة ألصدقائنا. لماذا نحف 

 قادروف عمى فعؿ ذلؾ؟ 
السبب ىو أف أسبلفنا لـ يخافوا التخبط بدماء عماليـ وفبلحييـ ودماء عماؿ 

ننا اليـو نؤمف بديموقراطية السرقة والمصوصية، ديموقراطية البمداف األخرى. إ
ذا أردتـ أف تكونوا مثمنا، أنزلوا  امتصاص دماء العماؿ وأكؿ لحوميـ البشرية. وا 
حنانكـ وشفقتكـ عف أغصاف األشجار، ولف يصيبكـ الوجؿ مف عمالكـ وفبلحيكـ 

باديء ذي بدء ولكّف عميكـ، كما قاؿ رئيس المراسـ قولو الحؽ، أف تحاولوا 
خداعيـ بالكبلـ المعسوؿ واآلف أية صورة استخدميا رئيس المراسـ؟ أوه، أجؿ، إف 
عميكـ أف تتعمموا تغميؼ السـ بأوراؽ السكر. أما إذا تبيف أنيـ مشاكسوف عنيدوف، 
مثؿ الخادـ الرديء في الحكاية الرمزية، الذي حسب أنو أشد ذكاًء مف سيده 

 سحقيـ بالتراب والغبار بمسامير نعالكـ.  ومواله، فإف عميكـ عندىا 
وفي الختاـ، إف عميكـ أف تطوروا حرفة السرقة، وسوؼ نقدـ لكـ يد المساعدة 
لمدفاع عنيا بكافة األسمحة الموجودة تحت تصرفنا. تمؾ ىي رسالتي، وليحالفكـ 

 السعد جميعًا في أعمالكـ. 
كمو وىو يردد عندما جمس رئيس الوفد األجنبي، دبت الفوضى بالكيؼ 

صدى التصفيؽ العاصؼ واألصوات. الحذاء ليس بحاجة إلى جوارب! إنو ال 
يحتاجيا! فيو يناسب القدـ تمامًا! وقد ُصنع مف أجؿ تمؾ القدـ. وىذا األجنبي 

 يعرؼ حقًا كيؼ يبلئـ األحذية! 
افتتحت فرقة مبلئكة جينـ الغناء بمحف قوي، بينما كاف الحضور يتسامروف 

أخذ نفر منيـ يصفعوف بعضيـ بعضًا عمى األكتاؼ بانفعاؿ واستفزاز، ويشربوف. 
بينما راح آخروف يقبموف عشيقاتيـ عمى الشفتيف واألنؼ والعينيف. لـ يكف ليذا 
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المحف وزف إيقاعي مرح. كاف المحف أشبو بالترانيـ أو الترتيبلت. وبعد بضع دقائؽ 
 ف وكأنيـ في كنيسة: توجو الجميع باتجاه الفرقة وشرعوا جميعًا ينشدو 

 أخبار طيبة وردت 
 وردت لببلدنا 

 أخبار طيبة وردت 
 عف مخمصنا وفادينا

(3) 
التفتت "وارينجا" نحو "جاتويريا" وسألتو: ىؿ مف المعقوؿ أف يكوف رجاؿ 

 يرتدوف مثؿ ىذه المبلبس الغالية سارقيف ولصوصًا؟ 
 يجري.  رد عمييا "جاتويريا" بالقوؿ: في الحقيقة ال أعرؼ ماذا
 إنيـ لصوص! بالطبع إنيـ لصوص. قالت "وانجاري". 

 إنيـ لصوص حديثوف، أضاؼ "موتوري". 
إف ليؤالء األجانب بشرة حمراء جدًا، قالت "وارينجا"، وىي تمتفت نحو المكاف 

 الذي يجمس فيو المصوص األجانب. 
يـ ألـ تسمعوا ما قالو رئيسيـ؟ سألت "وانجاري"، ثـ قالت ىامسة: ذلؾ ألن

 يشربوف دماء أطفالنا وأطفاليـ. 
وألنيـ يغتسموف بيا، قاؿ موتوري. لقد كاف "جاتويريا"، "وموتوري"، ووارينجا 
وابخاري ومواؤرا يجمسوف عمى طاولة في مؤخرة الكيؼ تمامًا. فكاف عمى وارينجا، 

 كمما رغبت في الحصوؿ عمى نظرة نحو ىؤالء األجانب، أف تمد عنقيا. 
التي يشغميا األجانب عند مدخؿ الكيؼ عمى أحد جانبي كانت المائدة 

المنصة. وأماـ المنصة تمامًا كاف ىنالؾ طاولة صغيرة ذات قوائـ طويمة فكاف كؿ 
متحدث يقؼ وراءىا. وعند الزاوية اليسرى مف المنصة، في الخمؼ، كانت فرقة 

 مبلئكة جينـ. 
 مف بقية المقاعد كاف المقعد الذي يشغمو رئيس الوفد األجنبي أعمى قميبلً 

وكاف ثبلثة مف األجانب يجمسوف عمى يمينو، بينما يجمس الثبلثة اآلخروف عمى 
يساره. الحظت وارينجا وىي تنعـ النظر الييـ أف جمودىـ كانت حمراء فعبًل، وأنيا 
تشبو جمود الخنازير أو جمد رجؿ أسود أحرقو ماء مغمي أو أحرؽ نفسو برغوة 
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ى سواعدىـ وأعناقيـ كاف ينتصب بخط مستقيـ قائـ مثؿ األسيد. وحتى الشعر عم
شعر حمؿ معّمر. وكاف شعر الرأس مائبًل لمبني، بموف جمد الخمد. وكاف طويبًل 
جدًا يصؿ إلى أكتافيـ كأنو لـ يحمؽ منذ الوالدة. كانوا يعتمروف قبعات شبيية 

التي تممع  بالتيجاف. كما كاف كؿ تاج مزينًا بسبع قطع معدنية ليا شكؿ القروف
ببياء ساطع جدًا يكاد يبير العيوف ويعمييا. كانت كافة التيجاف متشابية، إال أف 
تاج الرئيس أكبر قميبًل مف التيجاف األخرى. وكانت أطراؼ القروف مموية بحيث 

 تشكؿ الحرؼ األوؿ لمبمد الذي حضر كؿ واحد منو. 
زة الرئيس مصنوعة كاف ىنالؾ اختبلؼ في البزات التي يرتدونيا. إذ كانت ب

مف الدوالرات، وبزة االنكميزي مف الجنييات االسترلينية، واأللماني مف المارؾ، 
والفرنسي مف الفرنكات، واإليطالي مف الميرات واالسكندنافي مف الكرونات، وبزة 
المندوب الياباني مف الينات كما كانت كؿ بزة مزينة بعدة شارات، أشبو بالشارات 

كشافة وكانت ىذه الشارات معدنية، مثؿ مصابيح اإلعبلنات التي يرتدييا ال
الكيربائية، تضيء وتخمد، موضحة الكممات المنقوشة عمييا، كانت كؿ شارة 
تحمؿ شعارًا أو شعاريف مف قبيؿ: المصارؼ العالمية، المصارؼ التجارية 

ديوؾ العالمية، مصارؼ االستثمار العالمية، مشاريع التأميف البتبلع األمواؿ، ال
الرومية الصناعية لممواد الخاـ، الصناعات الرخيصة لمتصدير إلى الخارج، تجار 
جمود البشر، قروض لمربح، مساعدات بخيوط الحديد، أسمحة لمجريمة، مصانع 
تجميع السيارات مف أجؿ المتع الفارغة في الوطف ومف أجؿ مزيد مف األرباح في 

لكي يبقى الحمقى يرسفوف في أغبلؿ  الخارج، كافة المنتجات الجميمة والمحبوبة
العبودية، كونوا عبيدًا مف أجؿ الراحة واليناء، تاجروا معي، وشارات كثيرة أخرى 

 مف ىذا القبيؿ. 
كانت المائدة التي يشغميا "جاتويريا" و"وارينجا" و"موتوري" و"وانجاري" 

كيراي"، و"مواؤرا" عمى مسافة قميمة مف المكاف الذي يجمس بو "مؤيريري" وامو 
ولذلؾ لـ يكف بوسعيـ أف يروا غير قمة رأسو. في الميمة السابقة، وىـ في الطريؽ 
إلى ايمموروج، قّر قرار الجميع عمى االلتقاء في الميرجاف ومشاىدة المنافسة 
بأنفسيـ. وكاف "مؤيريري واموكيراي" ىو الذي أعطاىـ بطاقات دعوة أصمية، إذ ال 

دوف بطاقة. وىذا ما تـ تطبيقو فيما بعد.  يسمح بدخوؿ أي شخص إلى الكيؼ
فعندما التقوا في الساعة العاشرة مف صباح ذلؾ األحد، وجدوا حراسًا عند الباب 

 فطالبيـ الحراس إبراز بطاقات الدعوة قبؿ السماح ليـ بدخوؿ الكيؼ. 
ولكف ىؿ كاف المكاف بالفعؿ كيفًا أـ منزاًل، بؿ واحدًا مف المنازؿ الفخمة 
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 ؟ الفاخرة
لقد كانت، في  -كانت أرض الكيؼ صقيمة ناعمة، كأنيا ُتجمى باستمرار

الواقع ناعمة جدًا بحيث أف مف ينظر إلى األرض يتمكف مف رؤية وجيو مصورًا 
فييا. وكاف السقؼ يممع بالدىاف المطمي. كانت الثريات التي تشبو عناقيد الفواكو 

ة بالبيارؽ الخفاقة الممونة بكافة البمورية تتدلى مف السقؼ. وكانت العناقيد مزين
ألواف قوس قزح، ناىيؾ عف البالونات، كما كانت البالونات ذات ألواف متعددة، 

 خضراء، وزرقاء، وبنية، وحمراء وبيضاء، وسوداء. 
كانت النادالت تنتقؿ مف مائدة إلى مائدة، تتمقى طمبات الشراب. لقد كف 

سود. وكانت مبلبسيف مبلئمة تمامًا جميعًا يرتديف ألبسة القطط مف الصوؼ األ
ألبدانيف: إذ كانت تمتصؽ بكفاؼ أجساد الفتيات بصورة ضيقة جدًا بحيث أف 
المتطمع مف مسافة بعيدة يمكف أف يحسبيف عاريات كما ثبتت عمى أقفيتيف قطع 
تجميمية الصقة ليا شكؿ ذيؿ األرنب. وثبتت عمى صدورىف ثمرتاف ببلستيكيتاف 

فتاة تضع عمى رأسيا رباطًا كتب عميو بالمغة اإلنكميزية: "أنا  مف الفاكية. وكؿ
 أحبؾ" لقد ظيرف مثؿ أشباح مف عالـ آخر. 

كانت "وارينجا" تشرب الويسكي مع الصودا، بينما اختار كؿ مف جاتويريا 
. Fantaوموتوري ومواؤرا الجعة، في حيف أف وانجاري طمبت شرابًا خفيفًا ىو الفانتا 

 ريا وموتوري فاتورة الحساب. لقد دفع جاتوي
اشرب حتى -لقد كاف ميرجانًا بكؿ معنى الكممة. وكانت األوامر ذلؾ النيار 

الثمالة، أطمؽ لنفسؾ العناف عف طريؽ توزيع الشيكات المصرفية في كؿ مكاف. 
لقد بعث ىذا اإلجراء الفرحة لدى معظـ المتنافسيف، إذ سنحت اآلف لكؿ واحد 

كثيروف منيـ يرغبوف في طمب مقادير سخية مف  فرصة عرض ثروتو. كاف
قوارير كبيرة مف الويسكي والفودكا والبراندي والجف أو عمبًا كاممة مف  -الشراب

الجعة لكؿ فرد. وكاف أمثاؿ ىؤالء يؤثروف عض شفاىيـ غيظًا وغضبًا لو سمعوا 
رير بأف عمى المائدة التي يشغمونيا ثمة امرؤ يطمب المسكرات بالجرعة أو بقوا

الجعة االنفرادية. ذلؾ ألف طمب المسكرات بالجرعة الصغيرة أو طمب الجعة 
 بالقارورة، وىذا أمر متفؽ عميو بصورة عامة، ىو أسموب شرب البائسيف. 

المواتي  -بنات اليوى -كاف كثيروف منيـ يتأبطوف سواعد النساء الصبايا
يادىف، وخواتـ الذىب يتزيف بالجواىر النفيسة كأطواؽ الزمرد والياقوت حوؿ أج

والفضة عمى أنامميف.. بدا وكأف النساء الموجودات في الكيؼ قد لبسف لمعرض 
أزياء، أو لعرض الحجارة الكريمة، كاف الرجاؿ يطمبوف لمعشوقاتيف شراب 
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الشمبانيا فقط وىـ يتحججوف قائميف: خموا الشمبانيا تجري وتجري مثؿ جرياف نير 
ذا لـ نستطع احت  ساءىا كميا، فسوؼ نستحـ بيا. "روئيرو" وا 

 متى سيباشروف؟ سألت "وارينجا" "جاتويريا". 
 إنيـ يستعدوف أجابيا جاتويريا. 

كانت "وانجاري" تقّمب أشياء كثيرة في ذىنيا وتقوؿ لنفسيا: أنا سعيدة الحظ 
جدًا. باألمس فقط ُأطمؽ سراحي بعد أف قمت لرجاؿ الشرطة: إنني سوؼ أستقصي 

مصوص والسارقيف حتى أتمكف مف لعب دوري في خدمة الجميور أوكار كافة ال
بصورة عامة. لكأنني كنت أعرؼ كؿ شيء عف ىذا الميرجاف. أي سعد ىذا! ما 
ىي إال أربع وعشروف ساعة ووجدت عرينيـ. أليس ىؤالء ىـ األوغاد الذيف 
يـ تجمعوا في الكيؼ ىنا مع أصدقائيـ القادميف مف الخارج؟ لو ألقيت القبض عمي

جميعًا وأودعتيـ السجف عف طريؽ رجاؿ الشرطة، ألف يوضع حد لمسرقة 
والمصوصية في "إيمموروج"، وتتخمص الببلد كميا مف أكمة لحـ البشر؟ سوؼ 
أتريث حتى أسمع ما عندىـ مف كبلـ. سأعرؼ مخططاتيـ، بحيث أنني عندما 

أدلة وقرائف  أذىب إلحضار المفتش "جاكونو" وقوتو البوليسية، سيكوف في جعبتي
كثيرة. إنني أرى أف موتوري يراقب كؿ شيء وينصت لكؿ كممة، كأنو ال يريد أف 

نني أتساءؿ عما إذا كاف سيساعدني في الشيادة.  -يفوتو شيء  وا 
خطر ليا أف تطمب مساعدتو، ثـ أحجمت عف ذلؾ، طفؽ قمبيا يدؽ بإيقاع 

 ية. األغنية التي أنشدتيا في سيارة "مواؤرا" الميمة الماض
 تعالوا جميعًا 

 وشاىدوا المنظر المدىش 
 منظرنا ونحف نطارد الشيطاف 

 مع كافة تبلمذتو ومريديو 
 تعالوا جميعًا! 

 ثـ بدأت العصابة تعزؼ لحنًا كونغولياً 
وفجأة خطرت بباؿ "موتوري" فكرة فاتجو نحو "مواؤرا" وسألو ىامسًا: يا 

 أنفسيـ مبلئكة الشيطاف؟  "مواؤرا"، ما ىي عبلقتؾ بالقتمة الذيف يسموف
انتفض "مواؤرا" وكأنو وخز بإبرة محمّرة مف شدة الحرارة. كيؼ تعرؼ؟ كيؼ 

 تعرؼ؟ سأؿ وعيناه مفعمتاف بالفزع. 
ولكف في تمؾ المحظة، توقفت الفرقة عف العزؼ، وتوقؼ الضجيج كمو. وراف 
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 صمت مطبؽ عمى الكيؼ ووجو الجميع أبصارىـ نحو المنصة. 
 سة عمى وشؾ االبتداء. كانت المناف

(4) 
سار المتنافس األوؿ بخطى مديدة إلى األماـ وقفز إلى المنصة. نظر 

 المصوص اآلخروف بعضيـ إلى بعض بفزع ورعب. 
كانت البزة التي يرتدييا ىذا المتسابؽ تحمؿ االسـ الذي أعطي لو عند 

ى أنيا المرتجؼ" لـ يظير عمييا أية عبلمة عم -ابف العشب-التعميد "نابير 
مّسدت أوكويت سابقًا. كاف طويؿ القامة وضامرًا. غير أف عينيو كانتا كبيرتيف 
واسعتيف تشبياف مصباحيف كيربائييف متدلييف مف شجرة "أوكاليبتوس" طويمة 
وىزيمة. وكانت ذراعاه طويمتيف، يؤرجحيما ذات اليميف وذات اليسار كأنو ال 

و، أـ يتركيما متصمبتيف، مثؿ جندي ىؿ يدسيما في جيوب-يعرؼ ماذا يفعؿ بيما 
يقؼ في وضع االستعداد، أـ يمفيما مثؿ رجؿ في موقؼ التحدي، لقد جّرب كافة 
ىذه الوضعيات واحدة إثر أخرى. كاف يحؾ رأسو، ويطقطؽ أصابعو. وفي النياية 
استقر عمى لفيما عبر صدره ونّدت عنو ضحكة خفيفة حتى يبعد عف نفسو رىبة 

 قصتو.  المسرح وىو يبدأ
"اسمي ىو "ندايا واكاىوريا" إذا كنت أبدو مضطربًا ومحرجًا، فذلؾ ألني غير 
معتاد عمى الوقوؼ أماـ مثؿ ىذا الجمع الحاشد. غير أف ىاتيف اليديف المتيف 
تنظروف إلييما.. ومد يديو لكي يتيح لمجميور رؤية راحتيو وأصابعو.. ىاتيف 

إلندساس في جيوب اآلخريف. لو تزحمقت اليديف المتيف ترونيما متعودتيف عمى ا
ىذه األصابع الطويمة داخؿ جيوبكـ، فإنني أوكد لكـ بأنكـ لف تحسوا بيا. ال أظف 
أف في ىذه المنطقة كميا لصًا واحدًا يطمب مني أف أتنحى جانبًا لكي يعممني كيؼ 
اختطؼ جزاديف النساء في السوؽ، أو في الحافبلت أو كيؼ أصيد دجاج الناس 

 القرى. في 
إنني أسرؽ ألنني جائع،  -بؿ وأيـ الحؽ والحقيقة -ولكف بحؽ اهلل في السماء

وألنني احتاج إلى مبلبس، وألنني عاطؿ عف العمؿ وألنني ال أممؾ مكانًا ألقي 
 عميو رأسي الصغير ىذا في الميؿ. 

مع ذلؾ، ولكي أثبت أنني موىوب بالسرقة، دعوني أقدـ لكـ تصويرًا حيًا 
ف الطريقة التي أسرؽ فييا الدجاج في القرى.. تبدى وكأف رىبة المسرح موجزًا ع
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لديو أخذت تتبلشى فراح اآلف يقص كيؼ يثقب ثقوبًا في حبات القمح ويربطيا 
معًا بخيط مف النايموف ثـ يمقي بحبات القمح لمدجاج وىو ال يزاؿ يمسؾ بأحد 

ي: كورو كورو كورو.. طرفي الخيط ويغني مشجعًا الدجاج بذلؾ عمى النحو التال
كورو كورو كورو.. كورو كورو كورو.. ىناؾ وآنذاؾ راح "ندايا"، وىو ينحني 
منكبًا عمى المنصة، يموح بذراعيو يمنة ويسارًا، كأنما يشاىد دجاجًا حقيقيًا أمامو، 
يصيح ليا: كورو كورو كورو، كورو كورو كورو.. غير أنو قبؿ أف يتـ قصتو، 

روف ويصرخوف، بينما راح آخروف يصفروف لكي يظيروا بدأ بعض الضيوؼ يتذم
اشمئزازىـ مف عرض "ندايا" وتمثيمو عمى المنصة. وأخذ آخروف يضربوف األرض 
بنعاليـ ويصرخوف كيؼ ُسمح ليذا المص البائس، بحكاياتو السخيفة الكئيبة، 

 بالدخوؿ إلى ىنا؟ 
ب جميور قفز رئيس المراسـ إلى المنصة وطالب بالصمت واليدوء، خاط
والمقصود -النظارة قائبًل: إف ىذه منافسة لمسارقيف والمصوص، لسارقيف حقيقييف 

بذلؾ، أولئؾ الذيف بمغوا مراتب عالمية. أما حكايات الناس الذيف يكسروف األقفاؿ 
في أكواخ القرية أو يختطفوف جزاديف نساء السوؽ المسكينات فيي أشياء مخجمة 

السرقة والمصوصية، بؿ ىي أكثر عيبًا وعارًا حيف  في نظر الخبراء الحقيقييف في
تتمى عمى مرأى ومسمع مف لصوص وسارقيف دولييف. لـ يقطع األجانب كؿ ىذه 
المسافات لمقابمة أناس سرقوا ألنيـ جياع أو ألنيـ بحاجة لممبلبس والعمؿ. إف 
مثؿ ىؤالء المصوص الحقراء مجرموف. ونحف ىنا، في ىذا الكيؼ، ميتموف فقط 

الناس الذيف يسرقوف ألف كروشيـ متخمة. قاؿ رئيس المراسـ ذلؾ وىو يربت ب
 عمى معدتو. 

زالت عف "ندايا" كؿ دواعي الخجؿ والخوؼ وراح يخاطب رئيس المراسـ 
بصوت جيوري: المص لص. يجب أال يكوف ىناؾ لصوص مف أصحاب 

يسمح لنا  االمتيازات الخاصة. المص لص، وليس لمدافع أية قيمة أو شأف يجب أف
 جميعًا بدخوؿ المنافسة والتباري بحرية. فالمص لص. 

تعالت مف كؿ أركاف الكيؼ أصوات جمع السارقيف والمصوص باالعتراض، 
ومف يصرخوف بغضب، قولوا لو أف يبتعد ببذتو الرخيصة تمؾ عف منصة يممكيا 
ؾ رجاؿ يعرفوف شغميـ! يا" ندايا واكاىوريا"، ونحف ال نريد النظر إلى اسم

ابف العشب، المرتجؼ"، دعوه يرتجؼ مع الريح في الخارج! -المسيحي "نابير 
إرموه خارجًا! بمقدوره أف يأخذ موىبتو الخاصة في سرقة الدجاج إلى نجيروكا! يا 
رئيس المراسـ، قـ بعممؾ. إذا كنت عاجزًا عف ذلؾ، قؿ، وسوؼ نجد بديبًل يعالج 
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 الموقؼ. 
الباب. ىرع ىؤالء إلى أماـ، وىـ يموحوف أومأ رئيس المراسـ لمحراس عند 

بيراواتيـ في اليواء، وأخرجوا "ندايا" بخشونة نحو الباب، رغـ احتجاجاتو القوية 
ضد التمييز. لقد طرد "ندايا" مف الميرجاف. راح السارقوف والمصوص اآلخروف 
ء يضحكوف ويصفروف فرحًا. ومرة ثانية أشار رئيس المراسـ مطالبًا بالصمت واليدو 

 ثـ أخذ يتحدث. 
ىذه منافسة مف أجؿ سارقيف ولصوص دولييف، وذلؾ يعني سارقيف 
ولصوصًا أحرزوا مراكز دولية. ولذلؾ ال نريد أغرارًا أو ىواة يقبموف إلى ىذا 

 المكاف ويضيعوف وقتنا. العصر عصر ماؿ، وكؿ زمف يسرؽ الزمف. 
ف اآلف فصاعدًا إف لذلؾ دعونا نتفؽ عمى القواعد التي تحكـ ىذه المنافسة م

سبب تجمعنا اليـو ىنا ليس سببًا ساذجًا بسيطًا كما يخاؿ بعضكـ، وىو ليس 
مسألة ضحؾ أيضًا. أنا أقوؿ: ليس لمف يسرؽ المئات أو حتى األلوؼ أف يزعج 
 نفسو في القدـو إلى المنصة، ألنو بذلؾ يفرض ضريبة عمى صبرنا دوف مقابؿ. 

  القت ىذه الكممات تصفيقا حارًا.
تمؾ ىي القاعدة األولى. إف تصفيقكـ، الذي ىو دوف ريب تمقائي ومخمص، 
عبلمة نوافؽ عمييا جميعًا. إننا نريد أف نرى ونسمع ىنا عف لصوص وسارقيف 

 جمسوا مرة واحدة عمى األقؿ يحصوف ويخزنوف مبليينيـ. 
والقاعدة الثانية ىي: ليس لواحد ال يتمتع بكرش كبير ووجنتيف سمينتيف أف 
يتعب نفسو ويعتمي المنصة إلضاعة وقتنا. مف ذا الذي يستطيع المناقشة بأف 

 حجـ كرش اإلنساف وبدانة وجنتيو ليسا المقياس الحقيقي لثرائو؟ 
أما المصوص الذيف يتباىوف بكروش كبيرة، فقد قابموه بترحيب وحفاوة لكف 

يؼ إلى المصوص النحبلء الضعفاء استنكروا كبلمو. وانقسـ الجميور في الك
 قسميف، كما نشبت مجادلة حامية بيف البدينيف والنحبلء. 

 ىب رجؿ واضح النحوؿ واقفًا لكي يحّؿ نفسو تمامًا مف القاعدة الثانية. 
كاف مغتاظًا جدًا بحيث أف تفاحة آدـ في عنقو راحت تتراقص صعودًا 

ة كوف وىبوطًا بسرعة مذىمة وىو يتكمـ. طرح ىذا النحيؿ بأنو عمى الرغـ مف صح
كثير مف المصوص والسارقيف يتمتعوف بكروش كبيرة ووجنات طافحة تتغذى عمى 
النعيـ، فثمة آخروف يعانوف مف بطوف خاوية ووجنات جوفاء ألنيـ في شغؿ دائـ 
بالمشاكؿ التي تسببيا زيادة ثرواتيـ. أجؿ، المشاكؿ المتعمقة بحجـ الثروة ذاتيا، 
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نيـ غير بارعيف في السرقة والمصوصية. قاؿ الرجؿ، ثـ أضاؼ: وذلؾ ال يعني أ
كما ينبغي أال ُيمّيز المرء أو يعادى بسبب نحولو. إنو ال يستطيع ترقيع معدة 
إضافية لنفسو أو إستعارة كرش زوجتو الحامؿ حتى يسمح لو باالشتراؾ في 
المنافسة. إف كوف اإلنساف نحيبًل يختمؼ عف كونو مصابًا بالنحوؿ عف طريؽ 

وليس لنا أف نحكـ عمى البطؿ مف حجـ بطتي ساقيو. أنيى النحيؿ سوء الحظ... 
كبلمو وجمس عمى كرسيو. النحبلء صفقوا لو بعنؼ وحماسة، أما البدينوف فقابموه 

 بالتسقيط. 
أوشكت معركة عمى االندالع عندما قاؿ رجؿ بديف بصوت مرتفع بأف الرجؿ 

يا واكاىوريا" وقؼ الرجؿ الذي فرغ لتوه مف الكبلـ ىو رجؿ ضامر ىزيؿ مثؿ "ندا
الذي وجيت لو اإلىانة وسأؿ بعنؼ ومرارة: مف سماني "ندايا وكاىوريا"؟ مف 
سماني بائسًا؟ مف أىانني بمقارنتي بمص يتعامؿ مع حفنة مف المئات واأللوؼ 
فقط.؟ فميتقدـ! دعوه يتقدـ، ولنعمنيا حربًا باألكؼ، بحيث أتمكف مف تعميمو بأنني 

 أسرؽ بالمبلييف. 
وقؼ بعد ذلؾ رجؿ الىو نحيؿ وال ىو بديف، حسـ النزاع بالقوؿ: دعونا ال 
نعير اىتمامنا لمنحوؿ أو البدانة، لمبياض أو السواد، لمطوؿ أو القصر. إذ ليس 
ثمة ما يعتبر طيرًا جارحًا صغيرًا جدًا عندما يتعمؽ األمر بالصيد والقنص. إف أي 

جارح يجب أف يسمح لو بالتقدـ والتنافس إنساف يشعر بأف لديو ما يأخذه الطير ال
مع بقية الجوارح المفترسة. ينبغي أف يمتقي الجارح بالجارح لتصفية كؿ شؾ وريب 
حياؿ مف يجتذب الطريدة في التياـ أرزاؽ اآلخريف. ألقوا النظر فقط عمى ضيوفنا 
األجانب. بعضيـ سميف وبعضيـ اآلخر نحيؿ. بعضيـ يممكوف شعرًا أحمر 

شعر بعضيـ اآلخر ليس عمى ىذه الدرجة مف االحمرار. واحد منيـ قدـ الموف، و 
مف الياباف في آسيا، وقدـ آخروف مف أوروبا، بينما قدـ زعيميـ مف الواليات 
المتحدة. إف ما يجعميـ مف عمر واحد، ومف منزؿ واحد، ومف قبيمة واحدة، ومف 

ؿ أو المغة. كبل، إف حبؿ سري واحد، ومف نوعية واحده ليس ىو السمنة أو النحو 
ما يربطيـ سوية ويوحدىـ كأعضاء في عشيرة واحدة، إنما ىي السرقة، السرقة 
التي أفسحت ليـ نشر مجساتيـ فوؽ الكرة األرضية برمتيا، مثؿ النبات الزاحؼ 
الذي يزحؼ في كؿ أرجاء الحقؿ. ولذلؾ نحف، كبلب حراستيـ المحميوف، مف 

حد وبيت واحد وعشيرة واحدة ونوعية واحدة. حبؿ سري واحد أيضًا، ومف عمر وا
ونحف الذيف تجمعنا ىنا اليـو سواء كنا "ليو" أو كالنيجيف" أو "مكاميا" أو 
"سواحيمي" أو "مماساي" أو "مكيكويو" أو "مبالوىيا"، نحف جميعًا أخوة في السرقة 
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يا  والمصوصية، نرتبط بعضًا إلى بعض عبر ارتباطنا مع ىؤالء الخبراء األجانب،
رئيس المراسـ، إننا جميعًا ننتمي إلى منظمة واحدة. فمنبؽ دائمًا متحديف يجب أف 
يظؿ اإلنقساـ بيف الناس الذيف نسرقيـ فقط، مف الناحية القبمية والدينية، بحيث ال 
يستطيعوف مطمقًا تطوير منظماتيـ القوية المتحدة لمجابيتنا.. أييا الناس، إف النار 

 قد تخرب المحـ الذي جعميا دسمة تتأجج لييبًا مشتغبًل!  التي تتقد بشكؿ عنيؼ
عندما ختـ حديثو، قوبؿ بتحيات التصفيؽ الراعد الذي كاد ييدـ جدراف 

 الكيؼ وسقفو. مرحى! مرحى! 
ىتؼ بعضيـ بصوت عاِؿ، إذ كانوا مسروريف جدًا بكممات الرجؿ، ىذا وبعد 

و ودينو وقبيمتو ولوف بشرتو مناقشة موجزة، تـ اإلتفاؽ عمى أف حجـ الرجؿ ووزن
ليس ليا أي تأثير عمى مشاركتو في المنافسة، وأنو ينبغي أف يسمح لكؿ شخص 
بالمنازلة عمى أساس مياراتو وحيمتو في السرقة والمصوصية، ولكنيـ جراء الحاجة 

 لبلستغناء عف المبتدئيف واليواة تمت الموافقة عمى القواعد التالية: 
 عطي كؿ متسابؽ اسمو قاعدة أولى. يجب أف ي

 قاعدة ثانية يجب أف يعطي كؿ متسابؽ عنوانو. 
قاعدة ثالثة يجب أف يكوف كؿ متسابؽ عف عدد النساء المواتي لديو، سواء 

 كف زوجات أو خميبلت. 
قاعة رابعة. يجب أف يقدـ كؿ متسابؽ معمومات عف السيارة التي يقودىا 

 وعف طراز سيارة زوجتو وعشيقتو. 
سة يجب أف يقدـ كؿ متسابؽ وصفًا موجزًا لسيرتو في السرقة قاعدة خام
 المصوصية. 

قاعدة سادسة: يجب أف يوضح كؿ متسابؽ كيؼ يمكف زيادة السرقة 
 والمصوصية في الببلد. 

قاعدة سابعة: يجب أف يبيف كؿ متسابؽ كيفية تمتيف الروابط بيننا وبيف 
 األجانب 

واعد، احتؿ مقعده وسط تصفيؽ راعد وحيف انتيى رئيس المراسـ مف قراءة الق
 لمغاية. 

 أحب أف أدخؿ المنافسة، قاؿ "مواؤرا" "لموتوري". 
وىؿ أنت لص؟ سألو "موتوري" أجاب "مواؤرا" مزمجرًا: مف أيف تظنني أكسب 
أرباحي؟ ثـ راح يضحؾ وكأنو كاف يمزح فقط غير أنو تذكر فجأة السؤاؿ الذي 
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كة الشيطاف. فارؽ الضحؾ ثغره. واتجو نحو وجيو لو "موتوري" قبؿ ذلؾ عف مبلئ
 "وانجاري" متسائبًل: ىؿ تراىا تعرؼ ما يعرفو "موتوري" عني؟ 

جمست "وانجاري" ساكنة ىادئة، يتنازع داخميا أمراف ىما الشجاعة والنفور 
المرير. وّدت لو تقؼ وتسكت الكيؼ كمو باتياماتيا وشتائميا، غير أنيا تذكرت 

رجاف بكؿ صبر، حتى تتمكف مف جمع قدر كاؼ مف البراىيف قرارىا باحتماؿ المي
قبؿ المضي إلى شرطة "إيمموروج". سّدت أذنييا مدة دقيقتيف تقريبًا حتى ال تسمع 
التياني واإلعجاب المتبادؿ لمسارقيف والمصوص وىـ يحيوف رئيس المراسـ 

 .  بتصفيؽ محمـو
إلى سيارة "مواؤرا"، وبصورة مباغتة تمامًا، شعرت "وانجاري" وكأنيا نقمت 

حيث كانت تجمس الميمة السابقة، متوجية نحو "إيمموروج" سمعت صوت "مؤيريري 
واموكيراي" وىو ينقميـ بمطؼ إلى عالـ النـو بقصة الرجؿ الذي كاف عمى أىبة 
السفر إلى بمد بعيد والذي استدعى خدمو ومنحيـ خمس مواىب، وموىبتيف، 

س مواىب مضى يتاجر نفس التجارة، فربح وموىبة واحدة.. وأف الذي ناؿ خم
خمس مواىب أخرى. وعمى المنواؿ نفسو، ربح الخادـ الذي ناؿ موىبتيف موىبتيف 
أخرييف. غير أف الذي ناؿ موىبة واحدة ذىب وحفر األرض وأخفى أمواؿ سيده. 
وبعد مدة طويمة، عاد سيد ىؤالء الخدـ، وأخذ يصفي حسابو معيـ، والذي ناؿ.. 

 مواىب.. 
 شهادة "جيتوتو واجاتا نجورو". 

إف ما سيرد الحقًا ىي أشياء كشفيا "جيتوتو" "واجاتانجورو" تتعمؽ بالسرقة 
والمصوصية الحديثة كاف ليذا الرجؿ كرش ضخـ ينتأ نتوءًا كبيرًا بحيث يمكنو أف 
يبلمس األرض لو لـ يكف مدعمًا بالشياؿ الذي يحمؿ سراويمو، بدا وكأف كرشو 

أو أف عنقو -رافو وكافة أعضاء جسمو األخرى. لـ يكف لو عنؽ امتص كافة أط
لـ يكف مرئيًا عمى األقؿ، أما ذراعاه وساعداه فكانت جراميذ صغيرة. وكاف رأسو 

 منكمشًا إلى حجـ قبضة اليد. 
كاف "جيتوتو" يرتدي في ذلؾ النيار بزة سوداء حالكة وقميصًا أبيض ذا 

نؽ سوداء، تراءت وكأنيا ألصقت بذقنو، كشكش وأىداب. ىذا وقد احتمت ربطة ع
المكاف الذي يفترض أف يكوف عنقو. كاف عكازه مزينًا بالذىب الخالص، وبينما 
كاف يتكمـ، كاف يمّسد طرؼ كرشو بيده اليسرى ويميح بعكازه باليمنى. كاف يميث 

 وىو يتكمـ، مثؿ شخص يحمؿ حمبًل ثقيبًل. 
 نحو التالي. قدـ "جيتوتو واجاتانجور" شيادتو عمى ال
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بالنسبة إلسمي، أنا "جيتوتو واجاتانجورو" ىذا ىو اسمي التقميدي أما اسمي 
األوروبي، أو لعمني يجب أف أقوؿ: اسمي المسيحي، الذي ىو أيضًا اسمي 

فيو "روتنبورو جراوند فميش شيتبلند نارو ايسموث جوينت ستوؾ -المعمودي 
فإنيـ يتراجعوف إلى الخمؼ في  براوف" عندما يسمع األوروبيوف اسمي الكامؿ،

البداية، ثـ ينظروف لي مرة بعد مرة بشيء مف االستغراب، بعضيـ ييزوف 
رؤوسيـ، وآخروف يضحكوف فورًا. لماذا؟ ذلؾ ألنيـ أنفسيـ لـ يسمعوا بمثؿ ىذا 

 االسـ الغريب عمى اإلطبلؽ. أييا الناس، إف األوروبييف يخافوف مني حقًا. 
ثبلثة -سرة، فأنا األكبر سنًا ولي زوجة وخمسة أبناء أما بالنسبة لشؤوف األ

صبياف وابنتاف. لقد أنيى أحد الصبياف تعميمو في جميع جامعات افريقيا، وسافر اآلف 
إلى الخارج لكي يكمؿ مأثرة مشابية ىناؾ. أما الولد الثاني فقد حصؿ عمى مقعد في 

ي المدرسة، يكافحاف مع األقبلـ الجامعة حديثًا. ولكف ولدي الثالث وابنتي ال يزاالف ف
والكتب، إنني أقوؿ دائمًا: إف عمييـ أف يحصموا كؿ التعميـ الذي كنت سأحصؿ عميو 
لو كاف والدي يممؾ نوعية المكر التي أممكيا أنا اآلف. إنيـ جميعًا يدرسوف في مدارس 

لتي مكمفة، المدارس التي كانت لؤلوروبييف. وحتى في ىذه األياـ، فإف المدارس ا
 يداوموف عمييا ال تحوي غير المدرسيف األوروبييف. 

وقد -ولكنني قبؿ ترؾ مثؿ ىذه الشؤوف، أود أف أذكر أنو إضافة إلى زوجتي 
أممؾ خميمتيف، وأنتـ  -اتحدنا مع بعضنا كزوج وزوجة في "كنيسة إرسالية "توجوتو"

، وعندما يشيخ تعرفوف المثؿ القائؿ: إف مف يممؾ شيئًا احتياطيًا ال يجوع بتاتاً 
 األوروبي فإنو يحب أكؿ لحـ العجؿ. 

قد يكوف بعضيـ ينظر إلى كرشي الصغير ىذا، وعندما تروف كيؼ يتدلى أو 
عندما تسمعونني أليث، ربما تتساءلوف: كيؼ يستطيع "جيتوتو" ابف جاتا نجورو 

يف تدبير أمر زوجتو وخميمتيف صبيتيف؟ يا أخوتي، أود أف أسأؿ مثؿ ىؤالء المشكك
السؤاؿ التالي: لماذا نسيتـ أمثالنا وأقوالنا المأثورة؟ حينما يجّيز الراقص نفسو 
لميداف الرقص، فيو وحده الذي يعرؼ كيؼ سيرقص. إف الفيؿ قادر عمى حمؿ 
، ال يجد  أنيابو ميما كانت كبيرة. ثـ إف أي شخص قادر عمى مقاومة الماؿ اليـو

 مف يمّد لو يد العوف والمساعدة. 
بالنسبة لعنواني، إف بيتي الحقيقي ىنا في مرتفعات "إيمموروج الذىبية" أما 

وأنا أسميو بيتي الحقيقي ألنو المكاف الذي تعيش فيو زوجتي وأطفالي. إنو بمثابة 
مقر تبادؿ غير أف عندي بيوتًا عديدة أخرى في نيروبي وناكورو ومومباسا وال 

بأعماؿ التيريب، أحب قضاء الميؿ  يسعدني بتاتًا النزوؿ في الفنادؽ. وحيف أقـو
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في منزؿ يحمؿ اسـ "جيتوتو واجاتانجورو" بالطبع ىذه ىي المنازؿ المعروفة ألـ 
أطفالي. غير أف لي أوكارًا قميمة أخرى في نيروبي. ىذه األوكار تخص عشيقاتي 

 مف بنات اليوى. 
ودىا سائؽ وأما بالنسبة لسيارتي، فأنا أتجوؿ بالعادة بسيارة "مرسيدس بنز" يق

" وسيارة "رانج روفر" 614خاص. ولكنني أممؾ، باإلضافة إلى ذلؾ، سيارة "بيجو 
وىذه مف أجؿ استخداماتي الشخصية أما زوجتي فتقود سيارة "تويوتا كارينا" وىذه 

شاحنات  -مجرد سمة تسوؽ لحمؿ البضائع مف السوؽ. وىناؾ عربات أخرى
ف أضيع وقتكـ في ذكرىا وعّدىا. آه وجرارات أحتاج إلييا في أنشطة العمؿ. ول

كنت عمى وشؾ أف أنسى ما يخص محبوباتي. لقد قدمت لواحدة منيف ىدية عيد 
الميبلد عمى شكؿ سيارة "تويوتا كوروال" وقدمت لمثانية ىدية عيد ميبلدىا عمى 

 ". الحب الحديث يتضارب مع راحة اليد المنقبضة! 9611شكؿ سيارة "داتسوف 
ي، وقد رأيتـ أنني أرفؿ بالنعيـ وأف الحظ حالفني بجودة اآلف، يا أصدقائ

وسخاء، فيؿ مف المستغرب أف أمجد وأبجؿ وأنشد األغاني لمسرقة والمصوصية 
 الحديثة؟ 

واليـو أنا أمشي اليوينى في الشوارع العريضة المميدة، الشوارع التي ليس 
ي؟ إنيا ال تقـو فييا أشواؾ أو حجارة أو عرؽ، أال تروف أف أصابعي تكاد تختف
 بأي عمؿ.. بينما يكبر كرشي ويكبر ألنو باستمرار متخـ يعمؿ! 

حيف أستيقظ في الصباح، ابتمع عددًا قميبًل مف البيض عمى شرائح مف الخبز 
والزبدة مع كوب مف الحميب لكي يدفعيا إلى األسفؿ. وحوالي الساعة العاشرة 

وعند الثانية عشرة أشف حربًا  أتناوؿ رطميف انكميزييف مف لحـ الضأف المشوي.
عمى أربعة أرطاؿ مف لحـ العجؿ عمى شكؿ شرائح مغمسة بالنبيذ ومشوية بشكؿ 
جيد عمى الفحـ، كما أغسؿ لحـ العجؿ وأدفعو إلى معدتي بالجعة الباردة، قارورة 
واحدة فقط. أما عند السادسة، فأقضـ عمى ميؿ قطعة فروج، لمجرد أف أضع في 

 عميو الويسكي، بانتظار وجبة عشاء مناسبة في المساء.  بطني شيئًا أشرب
إنني أؤمف بعقيدة ذلؾ المولى الدينية التي سردت عمينا توًا مف قبؿ رئيس 
المراسـ، وال سيما بكافة الوصايا التي أعمنيا لخدمو. احصدوا في المكاف الذي لـ 

دة، واشربوا ما تزرعوا بو أبدًا، وكموا كؿ ما لـ تيدروا مف أجمو قطرة عرؽ واح
أحضره اآلخروف. ادفعوا المطر عنكـ باإللتجاء إلى أكواخ لـ تحمموا إلييا عضادة 

 واحدة أو قشة سقؼ واحدة، وارتدوا المبلبس التي صنعيا غيركـ. 
دعوني أذكر لكـ، يا أصدقائي الذيف أحبيـ حبًا جمًا: لقد كاف اليـو الذي 
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ي أخذت تسير بو كؿ أموري بيسر بدأت بو اتباع تمؾ الوصايا ىو اليـو الذ
 وسيولة، دوف توقؼ أو تعقيد. 

كاف والدي عضوًا كبير السف في محكمة مف المحاكـ التي يسمح لمسود 
الجموس بيا إباف الحقبة االستعمارية، الكرسي المحمي. وكاف مف عادة المحاكـ في 

مو لذلؾ تمؾ األياـ أف تجتمع في "رؤوايني" بمقاطعة "إيسيسيري"، وخبلؿ تسن
المنصب في تمؾ المحكمة تعمـ كيؼ يعدؿ القانوف في موضع ويخالفو في موضع 
آخر، وال سيما كيؼ يتبلعب بو لكي يجعمو يخدـ أغراضًا معينة. لقد استولى عمى 
أراضي اآلخريف. لـ يكف ىناؾ رجؿ أسود واحد يمكنو أف يبّذ والدي في دعاوى 

نب، كاف كافة أعضاء المحاكـ مف "كور" المحاكـ. انظروا إلى األمر مف ىذا الجا
مف "كبامبو" إلى "مورانجا" و"نييرى"، أصدقاء حميميف لو. وكانوا بالعادة يأتوف إلى 
منزلنا لتناوؿ الجعة. وبمناسبة زيارتيـ، كاف والدي يذبح أفضؿ الخراؼ عمى 

لي شرفيـ. حتى إنو ذبح ليـ ثورًا بمناسبة أو مناسبتيف! ونتيجة لذلؾ، كاف يستو 
عمى أراضي اآلخريف دوف وجؿ وأصبح اقطاعيًا كبيرًا. تزوج عددًا كبيرًا مف 
النساء. لقد كاف عجوزًا متغطرسًا. لـ يكف عميو إال أف يمتقي امرأة جميمة تحمؿ 
الحطب أو قادمة مف الحقوؿ حتى يرسؿ في طمبيا قائبًل: ابنة فبلف وفبلنة يجب 

بالتخطيط والتنظيـ األسري مف أي أف تحضر إلي. غير أف والدي كاف يستخؼ 
نوع. ولقد كنا نحف، أوالده، أكثر عددًا مما يمكنو إعالتيـ. لقد ورثت ثبلثة أشياء 
عنو فقط: معرفة القراءة والكتابة، وكممات الحكمة الصادرة عف لسانو، والرسائؿ 

 التي كاف يتمقاىا مف أصدقائو األوروبييف. 
"توجوتو" مف مقاطعة "كيامبو"، وأكممت تعممت في مدرسة "مامبيري" بمدينة 

الثانوية الدنيا. صرت معممًا وعممت في المدرسة نفسيا مدة عاميف. ثـ التحقت 
بالمحكمة العميا في "نيروبي"، بصفة كاتب محكمة ومترجـ. إف مثمنا الشعبي 
صحيح تمامًا: "صغير الماعز يسرؽ مثؿ أمو" فقد رجعت إلى منابت والدي 

 وأصولو. 
ي "حالة الطواريء" في محاكـ العدؿ. كاف والدي واحدًا مف كبار السف وجدتن

الذيف استخدميـ االستعماريوف في عمميات تطيير أنصار حركة "الماوماو". لـ 
أكف، مف جيتي، أعرؼ أي جانب أؤيد. لـ أكف باردًا ولـ أكف ساخنًا. وبقيت عمى 

لممتورطيف بجرائـ ودعاوى  تمؾ الصورة، فاترًا، مختبئًا في محاكـ العدؿ كمترجـ
 القتؿ. 
وعندما جاءت "أوىورو"، وجدتني في محاكـ العدؿ ذاتيا، أراوح في  -
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مكاني، براتبي التافو الضئيؿ أقمعت عف التفكير باالتجاه الذي تدور بو األرض، 
دارة فندؽ.  أو باتجاه الرياح. ثـ باشرت أعمااًل ثانوية صغيرة، مثؿ حانوتي، وا 

ماؿ لـ تكف مربحة عمى اإلطبلؽ. لـ أكف في تمؾ األياـ قد ولكف ىذه األع
 ىضمت الوصايا المقدسة لمجتمع اإلنساف الذي يأكؿ أخاه اإلنساف. 

عند ذاؾ فقط تذكرت كممات والدي قبؿ أف يموت مف مرض التخمة. 
استدعاني إلى منزلو وقاؿ لي: لقد كنت يا ولدي عاقبًل إذ باشرت العمؿ في بعض 

لفنادؽ. لدينا مثؿ شعبي يقوؿ: الراعي ال يظؿ في بقعة واحدة. وفي الحوانيت وا
الرحبلت ال يحمؿ أحد طعامًا لآلخريف، بؿ يحمؿ كؿ مسافر زاده الخاص. إف 
الراتب ال يشكؿ شيئًا لرجؿ يرعى أسرة. وفي الوقت نفسو، ال نستطيع نحف السود 

يممكوف ذلؾ الصبر. إدارة أعماؿ صغيرة تتطمب الصبر. الينود وحدىـ ىـ الذيف 
اصغ يا ولدي لكممات محبة أبيؾ. أعرؼ أنؾ متعمـ. غير أف العاقؿ ىو مف تعمـ 
 عمى يد إنساف شاىد كؿ شيء مف ذي قبؿ وتعمـ عف طريؽ العراؾ والتجربة. إف
حياة السرقة والمصوصية ىي الطريؽ األمثؿ ألي شخص يسمي نفسو عاقبًل. تعمـ 

ؽ. فالرجؿ األبيض يؤمف بأف ما مف عمؿ يبذ مف البيض ولف تخطئ عمى اإلطبل
السرقة والمصوصية. سأحدثؾ بصراحة وصدؽ. لقد جاء الرجؿ األبيض إلى ىذه 
الببلد حامبًل اإلنجيؿ في يساره والبندقية في يمينو. سرؽ أرض الناس الخصيبة. 
سرؽ المواشي والماعز تحت ستار الغرامات والضرائب. لقد سمب الناس تعب 

 أيدييـ. 
كيؼ تظف أف "جورجاف و"ديبلمير" أصبحا ثرييف؟ ليتني أناـ في قبر أمي 
قبؿ أف أعتقد بأف جيدىما وعرقيما ىما ما جعبلىما ثرييف إلى ىذا الحد. مف منا 
، عمى الرغـ مف أننا نرفع بيرقنا الخاص، يمكنو أف يضارع ثراء الرجؿ  اليـو

المدرسة. وىا أنا اآلف أقدـ  األبيض؟ ليس عندي ما أورثو لؾ. ولكنني أرسمتؾ إلى
لؾ آيات الحكمة. بيف يدي ىنا رسائؿ خطية مف بعض البيض الذيف كنت أعمؿ 
معيـ وكانوا مرتاحيف جدًا لخدماتي. أنا صديقيـ وىـ أصدقائي. إذا ما تعرضت 
لمشكمة في يـو مف األياـ، فاذىب إلى واحد منيـ بالرسالة التي تحمؿ توقيعو. 

 ا نجورو" واطمب مساعدتو. أخبره أنؾ ابف "جات
عندما تذكرت ىذه الكممات، جمست وسألت نفسي: مف تراه صار ثريًا عف 
طريؽ جيده وعزفو الخاص؟ مف تراه صار ثريًا عف طريؽ راتبو الخاص؟ لـ يشتر 
والدي أمبلكو أبدًا مف راتبو. المكر اشتراىا. ولـ تكف أجرة اليد ىي التي وفرت 

وتيما. المكر فعؿ ذلؾ. فكف، أييا المكر، مبلكي "لجورجاف" و"ديبلمير" ثر 
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الحارس األميف. أما بالنسبة لدكاكيف القرية ببضاعتيا التي تتشكؿ مف عمبتي 
كبريت، وعمبتي سجائر، وعمب الشاي التي تباع الواحدة منيا بخمسة وعشريف 

مف -سنتًا، وكيس مف السكر، وكيس آخر مف الممح، وصفيحة مف زيت الطبخ 
ر ثريًا عف طريقيا؟ ال أحد بالتأكيد. كف مبلكي، أييا المكر. أمسؾ بيدي تراه صا

 اليمنى، وأرشدني في الميؿ والنيار. 
أعتقد أف ما جعمني أتذكر كممات والدي ىو حقيقة أنو بعد مرحمة "أوىورو"، 
بدأ نفر قميؿ مف السود يشتروف األراضي التي حارب مف أجميا "الماوماو" أما ما 

وىذا، في واقع الحاؿ، ما بعث السرور بمجموعة مف  -مستغربًا جداً كاف أمرًا 
ىو أنو ال فرؽ  -الناس ممف تـ تحذيرىـ قبؿ فترة قصيرة لخطر أخبار "أوىورو"

بالظاىر بالنسبة لمطرؼ الذي سبؽ أف قاتؿ فيو المرء مف أجؿ الحرية. وسياف 
اتر" لـ يكف لماضي المرء كاف المرء يدعى السيد "حار" أو السيد "بارد" أو السيد "ف

سواء كاف حارًا أو باردًا أو فاترًا أية صمة بالموضوع ما داـ األمر يتعمؽ باالستيبلء 
عمى األراضي. الشأف الميـ اآلف ىو البنية الصحية لمماؿ. ولـ يكف الحصوؿ 
عمى ذلؾ الماؿ يتـ بعمؿ يدي اإلنساف، بؿ كاف يتـ بواسطة مكر عقمو وذىنو، 

 اء أكثر نفعًا مف الجيد والعمؿ.. المكر والدى
 ولذلؾ توقفت عف العمؿ، ثـ ركعت وصميت بحماسة: 

 أييا المكر، كف مرشدي 
 وخذ بيدي طواؿ الوقت 
 في صحوي وفي نومي 

 وحيثما أروح 
 أريدؾ أف تمنحني 
 الطعاـ الذي آكؿ 
 والماء الذي أشرب 

 بؿ حتى المبلبس التي أرتدي 
أتراجع، ولـ آسؼ أو أندـ عمى شيء. لـ أكف مف ذلؾ الوقت فصاعدًا، لـ 

أممؾ سنتًا واحدًا في جيبي تقريبًا. ولكْف بما أنني راقبت الخط الذي تسير بو الببلد 
مف لحظة رفع العمـ الوطني عاليًا في السماء، كنت عمى ثقة بأنني ما حييت 
سأكوف قادرًا عمى البقاء بواسطة سمب أمبلؾ اآلخريف. ورحت أقمب نظرتي 

 الجديدة في عقمي إلى أف صارت الكممات أغنية: 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 995 - 

 ىذه كينيا جديدة! 
 سياف كنت حارًا أو باردًا، 

 إياؾ أف تروي لنا حكاية قديمة 
 العطر العتيؽ ال يناسب الرقص الحديث 

 أييا العقؿ، أنتج المكر والبراعة! 
 أييا المكر، باشر عممؾ! 

لببلد ىي العطش والجوع تطمعت يمنة ويسارًا، فوجدت أف أعظـ شيوة في ا
ما ىي  -إلى األرض. سألت نفسي السؤاؿ التالي: لو ضربت الجوع بالعطش
 النتيجة؟ تناولت القمـ والورؽ وأجريت عف ظير قمب الحساب التالي: 

 العطش= المجاعة × الجوع
 مجاعة الجماىير =ثراء رجؿ بارع في المكر 

طويبًل، إف مربي النحؿ الذي ىا! إف دعوى األحمؽ، إذا لـ تحسـ، تدـو زمنًا 
يؤّجؿ جمع العسؿ يكتشؼ أف خمية النحؿ قد خربت. لذلؾ جمعت في صباح يـو 
باكر الرسائؿ التي ورثتيا عف والدي. ذىبت إلى منزؿ أوروبي يسمى "جاترو"، ذو 
المحية". ولقد سمي "جاترو" ألنو خبلؿ مرحمة الطواريء كاف يجر الناس مف 

جمد ضحاياه، ولقد كاف "جاترو" ىذا واحدًا مف ذقونيـ حتى يسمخ شعر و 
االستعمارييف المنضويف تحت لواء فريؽ التطيير المعادي "لمماوماو" مثؿ والدي. 
والرسالة، التي كانت تثني عمى والدي جراء خدماتو المخمصة، كتبت خبلؿ فترة 

والدي في احتفاالت أداء القسـ االستعمارية المعادية "لمماوماو". لقد كتب جاترو ل
خاتمة الرسالة: بشرتؾ وحدىا سوداء الموف، ولكّنؾ أوروبي قمبًا وعاطفة. قمت 
لجاترو: حاجتي الكبرى ىي لؤلرض. عندما سمع بأنني ابف "جاتاتجورو" لـ يزعج 

 نفسو في طمب أي نوع مف األمف والطمأنينة. 
مف قاؿ لي "جاترو": إف لديو مائة فداف مف األرض المعدة لمبيع بالقرب 

"نيروبي" وسوؼ يبيعيا لي لقاء مائة شمف لمفداف الواحد. كانت األرض رخيصة 
في تمؾ األياـ، ال كما ىي عميو اآلف. فكاف الثمف كمو يبمغ عشرة آالؼ شمف. 

 اتفقنا عمى موعد أجمب لو فيو المبمغ نقدًا أو بشيؾ مصرفي. 
قمت لو.  غادرت منزلو وذىبت لمقابمة صديؽ شاب يعمؿ في أحد المصارؼ.

أنا بحاجة لقرض بمبمغ عشرة آالؼ شمف. راح يضحؾ عندما شاىد أمارات القمؽ 
عمى وجيي. أعشرة آالؼ فقط؟ سألني. وقمت لو: نعـ. ضحؾ مف جديد، وطمب 
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مني أال أقمؽ. كاف قد حصؿ لتوه عمى ثمرة مف ثمار "أوىورو" إنو اآلف مسؤوؿ 
سبيؿ خمؽ طبقة افريقية متوسطة عف قروض رجاؿ األعماؿ األفارقة الواعديف في 

 راسخة األقداـ. 
ىؿ ىذا موظؼ قروض؟ أخذ قمبي يدؽ أمبًل وترقبًا. ثـ قاؿ لي: ولكف تذكر، 
 ليس في ىذا العالـ شيء ببل مقابؿ، أعطني أعطؾ: ذلؾ ىو الشعار الجديد. ىذه
ىي كينيا الجديدة. أعطني وسوؼ أعطيؾ. سوؼ أقرضؾ مبمغ خمسة عشر ألؼ 

ؼ يكوف نصيبؾ مف ذلؾ المبمغ عشرة آالؼ. أما اآلالؼ الخمسة شمف. وسو 
ذا كنت ال تقبؿ بذلؾ الترتيب، فالباب ىناؾ وطريؽ  الزائدة فيي نصيبي. وا 

 االنصراؼ مفتوح. 
عندما سمعت ذلؾ، شعرت بالغضب يخنقني. ماذا! ىؿ سيقرضني مبمغ 

ساعدني خمسة عشرة آالؼ شمف لكي يدّس في جيبو خمسة آالؼ منيا، ولف ي
حتى في سداد النقود؟ ىؿ سيكوف ربحو دينًا عمي أنا؟ بعدىا، وفجأة، انفجرت 
بالضحؾ، رأيت أف نظرتو ونظرتي كانتا متطابقتيف! الثروة ليست نتاج عمؿ يد 
نما نتاج دىاء عقمو، والمكر ىو نظاـ السوؽ الحرة لسمب الناس ثمار  اإلنساف، وا 

 ليس بحاجة إلى جوارب. الحرية! فقمت لو: الحذاء مناسب، وىو 
بعد اسبوع، حصمت عمى عشرة آالؼ شمف وضعتيا في جيبي وعمى مديونية 
بخمسة عشر ألؼ شمف في الجيب األخرى، ثـ عدت أدراجي إلى المحسف 
األوروبي. قمنا بعد النقود. ووضع نصيبو في جيبو. ثـ ذىبنا معًا إلى مزرعة 

لـ يزرع فييا شيء منذ األزؿ، كما لـ  "جاترو". أوه، لقد كانت أرضًا قاحمة مجدبة،
يبف عمييا أي مأوى أيضًا. كانت صحراء مرتعًا لمحشائش واألعشاب الضارة 

 الشائكة والحجارة. 
وميما يكف، فقد حصمت بعد اسبوع عمى صكوؾ ممكية مائة فداف مف 
الحجارة. وطواؿ ىذه المدة لـ أنس عممية حسابي واألجوبة الخاصة بيا: الجوع 

ًا بالعطش يولد مجاعة جماعية، والمجاعة الجماعية مصدر مف مصادر مضروب
ثراء لص بارع. خسارة الجماىير مكسب لنفر قميؿ مف الناس. إف لقمة بعد لقمة 
أخرى، يتـ االستيبلء عمييا مف ىذه اليد أو تمؾ، تشكؿ وجبة كاممة في جوؼ مف 

 يسمب الفقراء أمواليـ. 
يتنا اآلف! أخذت قطعة األرض البالغة تمّمؾ التعطش إلى األرض أىؿ قر 

مائة فداف وقسمتيا خمسيف مقسمًا مساحة كؿ منيا فداناف. ثـ نشرت إعبلنًا بأف 
أىؿ القرية وحدىـ مسموح ليـ شراء المقاسـ. إف سميؿ بيت األجداد ىو دائمًا مف 
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سعد االبتداء. كما أعمنُت عف عدـ جواز امتبلؾ أكثر مف مقسـ -يتموث بزيت 
ألي شخص. إف "جيتوتو "واجاتانجورو" لـ يرغب بإقامة أية صمة مع مف واحد 

 يسمبوف األرض. 
لقد بعُت كؿ مقسـ لقاء خمسة آالؼ شمف. وبعد أسبوع واحد لـ يبؽ مقسـ 
واحد دوف بيع. حتى إنني لـ أحتفظ بمقسـ واحد لنفسي. لماذا أرغب في امتبلؾ 

 فدانيف مف األشواؾ والحجارة؟ 
اآلف بصوت الرنيف الطروب الصادر عف  أخذت جيبي ترف

/شمف. وبعد أف سددت قرض المصرؼ وسددت كؿ مصاريفي األخرى 2510111/
/شمف. ولـ تستغرؽ الصفقة كميا سوى ما 2210111بقي معي ربح صاٍؼ قدره /

 يقؿ عف شير واحد فقط. 
أخذت الرياح تمّوح لسمعتي وتنشرىا كالنار في اليشيـ خبلؿ فصؿ جاؼ. 

نني أقوى عمى الحصوؿ عمى األرض مما قيؿ : إنني رجؿ يعمؿ كما يقوؿ، وا 
نني لـ أحتقظ لنفسي بمقسـ واحد بسبب حبي  لمفقراء وبيعيا بأسعار زىيدة ليـ، وا 
لمناس. بدؤوا ينشدوف أغنيات الثناء لي، وىـ يسمونني ابف "جاتانجورو"، الولد 

حتياؿ؟ لقد نسي المتشرب حب الناس. ىؿ تروف ما يمكف تحقيقو بالمكر واال
الناس أف والدي كاف حارس بيت "جاتيرو"، وأنني شخصيًا بقيت مختبئًا بمحاكـ 

 العدؿ التي درجت عمى إدانة "الماوماو" والحكـ عمييـ بالموت. 
تعممت درسًا مفيدًا. قبؿ أف أرتدي رداء المكر، لـ أكف أممؾ سنتًا واحدًا 

ر لمدة شير واحد فحسب، أممؾ بضع باسمي. ولكنني اآلف، بعد ارتداء رداء المك
مئات األلوؼ مف الشمينات في المصرؼ، وشيرتي أعظـ مف شيرة أي إنساف 
ىدر دمو في سبيؿ ببلده. وىذا كمو دوف أف أىرؽ قطرة عرؽ واحدة وأجعميا تسقط 

 عمى األرض التي بعتيا. 
تكف  ىذه ىي المسألة. األرض لـ تكف أرضي والنقود التي دفعتيا ثمنًا ليا لـ

فمف أيف حصمت عمى مبمغ -نقودي، كما أنني لـ أضؼ أي شيء عمييا 
/شمف؟ إنيا مف جيوب الناس. أجؿ، مف جيوب الناس أنفسيـ! أما أنا 2210111/

شخصيًا فمـ أفعؿ سوى أنني نقمت األشياء مف يد إلى يد أخرى. أجريت قميبًل مف 
 عمميات الضرب ووضعت الجواب في جيبي. 

فت أف مواىبي تكمف في التبلعب وفي إجراء عمميات عند ذاؾ فقط عر 
الضرب ودس األجوبة داخؿ جيوبي. قمت بتأسيس جمعيات، وشركات لشراء 
األرض في "وادي الريفت" وىذا ما كنت أفعمو. كنت أذىب إلى الوادي، وأبحث 
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عف ألؼ فداف مف األرض أو قرابة ذلؾ، ثـ أتفؽ مع البائع عمى السعر. كنت 
إلى اإلقميـ المركزي، أو باألصح إلى قريتي أو المناطؽ القريبة مف  أحبذ العودة

مسقط رأسي. ثـ أصدر بيانًا بالعثور عمى قطعة أرض مف مساحة ونوعية معينة، 
 وأف عمى الناس شراء المقاسـ في النقابة أو الجمعية التي شكمت لشراء األراضي. 

التي صنعتني بحؽ.  أتذكر مزرعة واحدة في "سوبوكيا". كانت ىي المزرعة
كانت مساحتيا ألؼ فداف، وكاف فييا أبقارىا التي ال تعد وال تحصى. وكاف مالؾ 
المزرعة واحدًا مف "البويرييف"، وكاف يقسـ دائمًا أنو لف يعيش في كينيا محكومة 
مف قبؿ السود أبدًا ومطمقًا. ولذلؾ كاف يبيع المزرعة بثمف زىيد. ألنو كاف في 

جرة إلى جنوب افريقيا قبؿ أف تتفشى حالة التشوش الكامؿ عمى عجمة مف أجؿ الي
الكونغولي في كينيا الجديدة. لقد قدمني وعرفني عميو "جاتيرو". اشتريت  -الطراز

فكمفتني المزرعة كميا مبمغ  -/شمف لمفداف الواحد251المزرعة مقابؿ /
صؼ األوؿ /شمف. وكالعادة، قسمت المزرعة إلى نصفيف متساوييف. الن2510111/

/فداف كاف لمجمعية، أما النصؼ الثاني فقد تـ توزيعو إلى مقاسـ 511ومساحتو /
صغيرة مساحة كؿ منيا فدانيف فقط، بحيث يصبح كؿ عضو في الجمعية، عند 

/سيمًا. وكؿ سيـ يكمؼ 251شراء أحد األسيـ، مالكًا لمقسـ. بمغ مجموع األسيـ /
عضاء جميعًا مبمغًا قدره خمسة آالؼ شمف. وىكذا بمغت مساىمات األ

/شمف، بقي لي مبمغ 2510111/شمف، وبعد إعطاء البويري مبمغ /902510111/
مميوف شمف كامؿ. أودعت المبمغ كمو في حسابي المصرفي. أعطيت المزرعة 
لؤلىالي. كانوا في غاية السرور، ورجوني أف أرأس الجمعية غير أنني رفضت. 

حتيـ بالطبع باختيار القادة الشرفاء األمناء، طمبت منيـ أف يختاروا قادتيـ، ونص
الذيف ليس لدييـ جشع لمماؿ. كاف عممي ىو الحصوؿ عمى األرض وتركيا 

 لؤلىالي يديرونيا بأنفسيـ. 
ذاع صيتي في كؿ روابي المنطقة وأرجائيا. كما أف حسابي المصرفي ازداد 

نتات وتضخـ. ومف ىذا الشعب الساذج نفسو حصمت فيما بعد عمى بضع س
 اشتري فييا مزارعي العديدة، مزارع القيوة والشاي والدقيؽ ومرابي الماشية. 

أما اليـو فأنا مزمع عمى وضع يدي بأيدي عدد مف األجانب مف إيطاليا، 
نتاج األرز  الذيف يخططوف لشراء منطقة كاممة في "ميرو" و"إيمبو" لزراعة وا 

 التي تدر عمي ربحًا وفيرًا.والسكر، غير أنني لـ أتخؿ عف المضاربة باألرض 
ثمة فكرتاف أرغب في تطويرىما اآلف. الفكرة األولى تتعمؽ بأساليب ووسائؿ 
زيادة الجوع والعطش إلى األرض في الببلد كميا، وىذا ما يولد المجاعة، فيخمؽ 
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الناس عندئذ مموؾ ماؿ مف الدرجة األولى. وسوؼ تفعؿ الجموع ذلؾ بالطريقة 
اد جوع الناس وعطشيـ لؤلرض إلى درجة كبيرة عف المستوى التالية: حالما يزد

الحاضر، سنبيع نحف، مالكي األرض، التراب بالقدور والصفائح، بحيث يتمكف 
 المرء في أقؿ الدرجات مف زرع غرسة واحدة وتعميقيا عمى سطح منزلو!

أصدقائي، حيف نصؿ إلى مرحمة بيع التراب بالقدور والصفائح، نكوف حقًا 
ماؿ! تصوروا جميع السكاف، وىـ يحمموف الصواني والصحوف أو السبلؿ، نصنع ال

يقفوف رتبًل عمى باب المكتب طمبًا لمتراب! إنيـ بعد ذلؾ سيعمقوف حبات ترابيـ 
القميمة عمى أسطحتيـ أو شرفاتيـ ويزرعونيا بالبطاطا عمى سبيؿ رشوة أطفاليـ 

 الباكيف حتى يخمدوا لميدوء والسكينة! 
الثانية التي أريد استغبلليا فيي كيؼ نستطيع نحف، مموؾ الماؿ  أما الفكرة

مف الدرجة األولى، أف نحبس اليواء في الجو، ونضعو في عمب ثـ يبيعو 
لمفبلحيف والعماؿ، تمامًا كما يباع الماء والفحـ ليـ اآلف. تصوروا الربح الذي 

مب أو لو نتمكف، سنحصده لو قدر لنا أف نبيع الناس اليواء الذي يستنشقوف في ع
وىذا أفضؿ، مف قياسو باألمتار! إف بوسعنا أيضًا استيراد بعض اليواء مف 
الخارج، ىواء مستورد، وىذا ما نستطيع بيعو لمناس بأسعار مرتفعة! أو بوسعنا 

أجؿ، ذلؾ ألف تكنولوجيا  -تصدير ىوائنا لمخارج لكي يعبأ بالعمب والقوارير
دُّ إلينا وىو يحمؿ عنواف: صنع في الواليات األجانب متقدمة جدًا! ومف ثـ ير 

المتحدة، أو صنع في أوروبا الغربية أو في الياباف، ىذا اليواء مصنوع في 
عبلنات مشابية أخرى.   الخارج، وا 

أييا األخوة، تأمموا ىذه األفكار. حيف يصير الفبلحوف والعماؿ في حالة 
سمحة، فإننا نستطيع بكؿ تمممؿ وعناد وحيف يستعصوف، لبأسيـ عمى قواتنا الم

بساطة حرمانيـ مف اليواء إلى أف يخّروا ساجديف أمامنا! عندما يحدث طبلب 
الجامعات شيئًا مف البمبمة، نحرميـ اليواء، وعندما تتذمر الجماىير نحرميا اليواء! 
حيف يرفض الناس أف يسرقوا أو تسرؽ ليـ ثرواتيـ، نستطيع بكؿ بساطة أف نسّد 

ى يأتوا بأيد ضارعة قائميف: نرجوكـ، اسرقونا، اسمبونا ببل رحمة أو اليواء عنيـ حت
شفقة. ىذا وعندما انتيى "جيتوتو واجاتا نجورو" مف شيادتو، كاف يميث كثيرًا مف 
شدة التعب. سقطت قطرات مف عرقو عمى األرض. كما كاف كرشو الناتيء 

 يرتجؼ وكأنو يريد التحرر مف صاحبو والوقوع عمى األرض. 
ا وصؿ إلى أوج خطابو، وأخذ يصرخ "أنا ممؾ السارقيف والمصوص! ترنح لم

 جيتوتو وانيار وقد أعياه التعب تمامًا. 
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مشى رئيس المراسـ مع رجميف آخريف مشيًا متياديًا إلى المنصة، وأخذوا 
يرّوحوف جسده بالمناشؼ حتى عاد إلى وعيو. ثـ ىب نصؼ النظارة بالكيؼ 

 واقفيف لكي يحتفوا بو. 
 ماذا! ىؿ يتوىموف بأننا نسينا؟ ىمست "وانجاري" تسأؿ "موتوري" 

يبدو أنيـ يتصوروف بأننا أطفاؿ يمكف رشوتيـ بالحمويات لكي يسكتوا أجابيا 
 موتوري. 

األنكى مف ذلؾ، بالحمويات التي أخذت مف جيوبنا، أضافت "وانجاري". 
صدره القمؽ: لماذا  عندما الحظ "مواؤرا" "موتوري" "وانجاري" يتيامساف، دب في

سألني موتوري عف مبلئكة الشيطاف؟ راح يتساءؿ ماذا يعرؼ عني؟ مف ىو 
موتوري؟ مف ىي وانجاري؟ عاد جيتوتو إلى مائدتو، معتمدًا في سيره عمى رجميف، 
ولكنو ال زاؿ يصرخ: أنا ممؾ المموؾ في مممكة المكر واالحتياؿ! أييا السادة 

 مواىبي.. واألسياد، الحظوا ماذا فعمت ب
 .. والخادـ الذي منح.. مواىب.. 

 شهادة كيهاهو واجاثيكا
ىذه ىي تجارب "كيياىو" "واجاثيكا"، وقد أميط عنيا المثاـ عمى مسامع الذيف 
احتشدوا في كيؼ المصوصية في ايمموروج لحضور المنافسة الخاصة بالسرقة 

إذ كاف لو ساقاف  والمصوصية الحديثة. كاف كيياىو رجبًل طويؿ القامة، نحيبًل:
طويمتاف وذراعاف طويمتاف، وأصابع طويمة وعنؽ طويؿ وفـ طويؿ. كاف فمو 
بشكؿ منقار الديؾ، طويبًل ونحيبًل وحادًا. كانت ذقنو ووجيو ورأسو تشكؿ 

 مخروطًا. وكاف كؿ شيء فيو يدؿ عمى النحوؿ والدىاء الحاد. 
لمونيف األسود والرمادي، كاف "كيياىو" يرتدي في ذلؾ اليـو بنطااًل مقممًا با

وسترة ذات ذيؿ أسود، وقميصًا أبيض وربطة عنؽ سوداء، كاف وىو يقؼ عمى 
 المنصة يشبو "فرس النبي" وىي تصمي أو البعوضة. 

 راح يسحج حنجرتو، ثـ قاؿ الكممات التالية: 
ليس عندي كبلـ كثير، وكؿ شيء يزيد عف حده، يصبح سمًا. أما القميؿ 

أغمب األحياف. إف ىدفي، بؿ باألحرى شعاري، ىو العمؿ بقدر فيكوف حبلوة في 
الكممات. أفعالي ىي البوؽ الذي يكوف صوتو صدًى لقدراتي كمص وسارؽ. وأنا 
شخصيًا أفضؿ صورة لؤلقواؿ المأثورة التي ذكرىا البعض في وقت سابؽ ىذا 

: مف مثؿ أف طوؿ القامة ليس بمية أو مثمبة، وأف البطؿ ال يعرؼ  مف حجـ اليـو
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بطتي ساقيو. ذلؾ ألنني، في الحقيقة، الديؾ الذي يصدح عند الفجر ويسكت 
اآلخريف جميعًا. إنني األسد الذي يزأر في الغابة فيجعؿ الفيمة تبوؿ خوفًا. إنني 
العقاب الذي يطير في السماء، فيجبر الصقور تأوي إلى أعشاشيا. أنا الريح التي 

الذي يبير كؿ ضياء. أنا الرعد القاصؼ الذي تبز كؿ نسمة وتسكتيا، أنا البرؽ 
يخرس كؿ ضجيج، إنني الشمس في السماوات خبلؿ النيار، والقمر، ممؾ النجـو 
خبلؿ الميؿ. أنا ممؾ مموؾ السرقة والمصوصية. توجوني بالتاج الذىبي، فمـ يعد 

 مف المبكر كثيرًا عمى الممؾ الجديد البدء بواليتو وحكمو. 
بالمديح وحده، لقد حضرنا إلى ىذا المكاف لنعقد حمقة  ال أمتدح نفسي حباً 

بحث في السرقة والمصوصية الحديثة. لسوؼ أغني أغنية عف نفسي تحرؾ 
ضيوفنا األجانب كي يجعموني مشرفًا عمى المشرفيف اآلخريف، وكمبًا حارسًا عمى 
ا الكبلب اآلخريف، ورسواًل فوؽ كؿ الرسؿ. قولوا نعـ، وسأحكي لكـ حكاية كمي

 غرابة وعجب. 
إف فنوف الميارة مف النوع الذي ذكره لنا "جيتوتو واجاتانجورو"، ال تعدُّ شيئًا 
يذكر عمى اإلطبلؽ. إف ترؤس المرء لمجمعيات أو الشركات التي تشتري األرض 
بطريقة يكوف فييا ذلؾ المرء األوؿ في انتقاء كؿ األبقار المعافاة لمزرعتو 

ؿ فيو االمواؿ العامة لمنفعتو الشخصية، أو الخاصة، أو كونو بموقع يحو 
االقتراض مف المصرؼ عمى ضمانة أراضي الجمعية.. ىذه كميا ىي األالعيب 
البسيطة التي تعممت مف خبلؿ السمب والنيب.. وىذه يسمونيا في االنكميزية 

 أالعيب ىواة أو تكتيكات مبتدئيف. 
و "لورد جابريؿ بمودويؿ أما إسمي، فيو "كيياىو واجاثيكا" واسمي األجنبي ى

ذا ما انتقمنا إلى موضوع األقرباء، فأنا األكبر سنًا وعندي -ستوارت - جونز" وا 
زوجتاف. تزوجت واحدة منيما قبؿ أف أصبح ثريًا وتزوجت الثانية بعد ثرائي، حيف 
صرت أتمقى الدعوات إلى حفبلت الكوكتيؿ. وأنتـ ىنا ال تحتاجوف لمف يحاضر 

القديـ الذي فقد أريجو ال يناسب الرقص الحديث والتسامر  فيكـ عف أف العطر
ذا خانت المرأة، فقد تعرض مستقبمؾ كمو لمخطر. ولذلؾ فإف  بالمغات األجنبية. وا 
زوجتي الثانية تعرؼ االنكميزية وليس ليا مف عمؿ سوى التزيف بالمبلبس الفاخرة 

 وبالجواىر مف أجؿ حفبلت الكوكتيؿ. 
فعندي عدد قميؿ تمامًا. وىـ جميعًا يتقنوف الحديث أما بالنسبة لؤلطفاؿ 

باالنكميزية مف خياشيميـ مثؿ الذيف ولدوا وتربوا في انكمترا. لو سمعتموىـ يتحدثوف 
لغة "جيكويو" أو السواحمية، ستضحكوف وتضحكوف حتى تبولوا تحتكـ. إنو أمر 
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ديثًا مف روما مضحؾ جدًا. إنيـ يتكمموف المغتيف وكأنيـ كينة إيطاليوف وصموا ح
كينة دوف ياقات الكينة. غير أف األطفاؿ أطفالي وسياف عندي إذا ما تحدثوا -

 بمغاتيـ القومية مثؿ اإليطالييف األجانب. 
لننتقؿ إلى العشيقات وبنات اليوى. أنا ال أطارد بنات المدارس. فالبنات مف 

لحقف  ذلؾ الطراز ىف الخطر بعينو. قد ينقموف األمراض، وليس عندي وقت
 البنسميف أو ابتبلع أقراص الحماية قبؿ أداء العمؿ. 

إنني أحب زوجات اآلخريف. اإلنساف بذلؾ يحصؿ عمى شعور باالنتصار 
وأنتـ تعرفوف أف في ذلؾ نوعًا آخر مف أنواع السرقة، أليس كذلؾ؟ إنني بارع 
 بخاصة مع النساء البورجوازيات. إنيف ال يقاومف مطمقًا. وليس عندىف غرور

ذلؾ ألف -ومطالب. يردف شيئًا واحدًا فحسب. بعضيف ال يكتفيف برمية أو رميتيف 
أزواجيف دائمًا في النوادي الميمية مع عشيقاتيـ. وكثيرات منيف اليممكف ما 

تغيروا، فالبذور الطيبة ال -يشغميف، وىف ينشدف في ىذه األياـ أغنية واحدة 
مح أو صابوف ينحؿ أو يختفي بعد تحتوييا حبة قرع واحدة. والفّرج ليس ذرة م

االستعماؿ. لقد أطمقت عمييف االسـ المعمودي: الجاىزات لمتسميـ. وىف رخيصات 
ال يكمفف كثيرًا. غير أف بينيف محترفة واحدة، عندىا سّمـ درجات طويؿ جدًا. 
تركت زوجيا مف أجمي، فشعرت وكأنني عائد بأكاليؿ النصر مف إحدى الغارات. 

/شمف 5110111عمي إعطاؤىا شيئًا بالمقابؿ: فأعطيتيا مميونًا و/غير أنو ترتب 
ثمف مقسـ أرض بمساحة عشرة فداديف اشتريتيا ليا في "تيجوني"، بالقرب مف 
"ليمورو".. وذلؾ ىو ما دعاني ألف أقسـ باستمرار بأنني لو ضبطت زوجتي 

 !  تتسكع عمى منعطفات الطريؽ، فسأجعميا ترى مف خبلؿ فوىة شرجيا
ما بالنسبة لسيارتي، فميس ثمة طراز واحد لـ أجربو.. فأنا أبدؿ السيارات وأ

كالمبلبس. إف سيارة "المرسيدس بنز" تتفوؽ عمييـ جميعًا، ولكنني حيف أمّؿ منيا، 
أبتاع سيارة "سيترويف" أو "ديممر" أو "رانج روفر". لقد اشتريت أيضًا دمى لزوجتي 

 تسوف" "وبيجو". وأطفالي، دمى مف طراز "تويوتا" "ودا
أما عف رياضاتي فيي: عدُّ النقود في المساء، وممارسة لعبة "الجولؼ" أياـ 

 السبت واألحد وبالطبع مداعبة أفخاذ الجاىزات لمتسميـ عندما يتيسر الوقت. 
إنني دائمًا أقارف نمط الحياة التي أحياىا مع نمطيا قبؿ ولوج عالـ السرقة 

بمقارنة النـو بالموت. قبؿ أمد مديد مف "أوىورو"  والمصوصية، فيبدو لي ذلؾ أشبو
كنت أعيش مع الممحاة والطباشير في يدي، أعمـ األطفاؿ أبجديتيـ في إعدادية 

بالممح كحساء، أو مع ما  ugali"رؤانيري". آه، كـ كانت أيامًا مروعة! تعودت أكؿ 
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طواؿ قيمتو عشر سنتات مف الخضروات عندما زارني طائر السعد. كنت أسعؿ 
اليـو بسبب غبار الطباشير الذي تكدس في حنجرتي ولـ أكف أقوى عمى دفع ثمف 

 أية مادة دسمة أخفؼ فييا األلـ الذي يعتمؿ في صدري. 
ال أعرؼ، حتى في ىذه المحظة، كيؼ صدؼ أف فتحت غرفة الصؼ في أحد 

ثمار  األياـ ونظرت إلى الخارج، فوجدت ناسًا كثيريف مف جيمي منيمكيف في اقتطاؼ
شجرة "أوىورو". سمعت ىاتفًا ييتؼ في أذني: ياكيياىو، يا ابف جاثيكا، كيؼ تقوى 
عمى البقاء ىنا كاألبمو، وأنفؾ مسطـو بغبار الطباشير، بينما يمضغ أقرانؾ في الخارج 
ثمار الحرية؟ ماذا تنتظر؟ وماذا سيتبقى لؾ بعد أف يستولي كٌؿ عمى نصيبو؟ تذكر أنو 

 تات مف مأدبة يأكؿ عمييا سادة فف األكؿ. ال مجاؿ لجمع الف
وفجأة زالت الغشاوة عف العينيف. صرت أقوى عمى الرؤية بكؿ وضوح. اآلف 
رميت الطباشير مف النافذة، وارتديت سترتي الطويمة، قمت بالخطوة الكبرى في 
تحويؿ مسار حياتي وودعت مينة التعميـ، كنت أنا اآلخر أريد فرصة اكتشؼ فييا 

 ر أوىورو وامواخريكا". طعـ ثما
العجمة الزائدة تفمؽ في الغالب حبة البطاطا. اسمعوا وعوا. لقد اندفعت بصورة 
جنونية نحو أوؿ ثمرة وقعت في طريقي، مثؿ الفتاة في تمؾ القصة التي داورىا 
اآلخروف وخدعوىا اللتقاط الثمار وعيناىا مغمضتاف فانتيى بيا األمر إلى التقاط 

فقط. كاف طعـ الثمرة مرًا في فمي. ىؿ تراني قطفت تفاحًا بريًا وأنا الثمار الجافة 
 أحسبو تفاحًا حقيقيًا؟ 

دعوني أحكي لكـ عف الخطيئة التي أخطأتيا، فنحف لـ نأت إلى ىنا لمجرد 
نما لكي نتشارؾ تجاربنا أيضًا. بينما كنت ال أزاؿ أمارس التعميـ،  التباىي بقدراتنا وا 

في ببلدنا ىو التعطش لمعمـ. لقد كاف ىذا التعطش اكتشفت أف أكبر تعطش 
طاغيًا عمى جموع الناس، غير أنو كاف أساسًا لثراء قمة مف الصفوة. وحتى الناس 
الذيف ال يستطيعوف بغير الجيد الجييد معرفة األبجدية، افتتحوا مدارسيـ الثانوية 

اثنتيف.  الخاصة وحصموا مف جراء ىذا المشروع عمى سيارة "مرسيدس بنز" أو
كانت أبنية المدارس تصنع في الغالب مف الطيف، والمدرسوف يجندوف مف سقط 
المتاع، والمقاعد تصنع مف أخشاب بالية، والقرطاسية تجمع مف الطرقات، ومع 
ذلؾ كانت المدارس تدرُّ أرباحًا عمى أصحابيا. فكرت أف عمي أيضًا أف أجرب 

تي تقطؼ في ذلؾ المجاؿ. فكرت أف حظي لمعرفة الوزف الحقيقي لقطعة النقد ال
عمي أف أفتتح مدرسة لرياض األطفاؿ أو الحضانة ألنيا ال تتطمب مزيدًا مف 
الماؿ الموظؼ. ذىبت إلى أحد المصارؼ وحصمت عمى قرض. وكانت الضمانة 
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مزرعتي الصغيرة. بحثت ثـ عثرت عمى عمارة في نيروبي. ثـ بحثت حتى وجدت 
نوية العامة، فوظفتيا لرعاية األطفاؿ: إذ إنيا ستبلعبيـ فتاة افريقية فشمت في الثا

وتعطييـ قميبًل مف الحميب عند العاشرة، وتعمميـ بعض األغاني. ثـ نشرت إعبلنًا 
 كبيرًا في إحدى الصحؼ يحمؿ الكممات التالية: 

 مدرسة الجماؿ األسود الجديد لحضانة األطفاؿ 
 مف أجؿ األطفاؿ الكينييف 

 ويعمـ فييا يممكيا ويديرىا 
 كينيوف فقط 

 تعمـ فييا المغة السواحمية 
 أغاني كينية.. تيويدات كينية.. الخ.. الخ 

 أجور رخيصة، ونوعية عالية 
 ىيا واحدًا واحدًا، وىيا جميعًا 

 حسٌف، لـ يمتحؽ بمدرستي طفؿ واحد، ولو كاف عاجزاً 
وأنا عارؼ  جمست القرفصاء، ورحت أبكي وأنا أتذكر مبمغ الماؿ الذي أنفقتو

حؽ المعرفة بأف المصرؼ قد يبيع بالمزاد العمني قطعة األرض التي وضعتيا 
بكثير مف التيور ضمانة لذلؾ. فكرت وأمعنت في التفكير. أتراني لـ أفحص شجرة 
"أوىورو" فحصًا سميمًا بحيث أنني قطفت بداًل مف ثمرة التوت الحموة ثمرة العميؽ 

ي ذىني كؿ ما يمكف أف يقؼ في طريؽ مف يسعى المرة؟ ثـ حدثت نفسي: مقمبًا ف
 لجمع الماؿ. 

قمت بقميؿ مف البحث اإلضافي لكي أعرؼ ما يجري بالفعؿ. وسرعاف ما 
اكتشفت أف ما مف كيني واحد بارز، عند الحصوؿ عمى مزرعة، يمكف أف يوظؼ 
 كينيًا بمنصب المدير، بؿ يوظؼ أجنبيًا أوروبيًا فقط. إف الكيني المرموؽ الذي
كاف مثااًل لمنجاح في األعماؿ الكبيرة ال يستخدـ كينيًا لئلدارة أو المحاسبة، بؿ 
يستخدـ أوروبيًا أو ىنديًا أجنبيًا. وعندما يتحادث الكينيوف، ال يستخدموف لغاتيـ 
القومية، بؿ ىـ يتحادثوف بالمغات األجنبية. وكما أحد الكينيف، الحظت ودققت 

 حتى توضحت رؤيتي. 
 ىو أساس أرباح البورجوازية الكينية الحديثة. وكاف ذلؾ 

قفمت مسرعًا بالعودة إلى دار الحضانة قبؿ أف يبدأ المصرؼ بإزعاجي، 
غيرت اسـ المدرسة، أعطيتيا اسمًا معموديًا جديدًا ىو: "مدرسة العيد الجديد 
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لمحضانة". ثـ بحثت عف امرأة بيضاء تكوف ىي المديرة، لحسف الحظ، عثرت عمى 
كانت امرأة عجوزًا مقعدة، نصؼ عمياء وال تسمع جيدًا، وكانت دائمًا تغط  واحدة،

 في النـو وافقت عمى االنضماـ لمييئة التدريسية ولممارسة النـو في المدرسة. 
قمت بعد ذلؾ بزيارة عدد مف المحاؿ التجارية في نيروبي. اشتريت تماثيؿ 

فاخرة. ثـ قمت بإلصاؽ شعر وألبستيا ثيابًا  -أشكااًل بشرية ببلستيكية-أطفاؿ
مستعار أحمر الموف عمى رؤوسيا. ووضعت آالت كيربائية داخؿ بطونيا 
الببلستيكية، وثّبتت دواليب صغيرة عمى باطف أقداميا الببلستيكية. وعندما كنت 
أشغؿ الطاقة الكيربائية، كانت التماثيؿ تتحرؾ عمى األرض كأنيا أطفاؿ بشر 

زجاج نوافذ المدرسة الكبيرة يستطيع المرء رؤيتيا وىي حقيقييف يمعبوف. ومف خبلؿ 
ف وقؼ في طرؼ الشارع. بعد ذلؾ نشرت إعبلنًا كبيرًا في  تمارس المعب حتى وا 

 إحدى الصحؼ: 
 مدرسة العيد الجديد لحضانة األطفاؿ 

 مديرة أوروبية خبيرة 
 في السابؽ لؤلوروبييف وحدىـ، 

 مفتوحة لعدد قميؿ مف الكينييف اآلف، 
 ستويات أجنبية كسابؽ عيدىا م

 المغات الوطنية، واألناشيد الوطنية واألسماء الوطنية محظورة 
 الخ  -لغات أجنبية، أغاني أجنبية، ألعاب أجنبية الخ

 وسائؿ انكميزية تقنية في التعميـ 
 األمكنة محدودة 

 اتصؿ أو احضر بسيارتؾ 
 الموف ليس عائقًا، النقود ىي األىـ 

 األجور مرتفعة 
لكي يحجزوا -أوه، بدأ اآلباء بعد ىذا يتصموف ىاتفيًا بنا في الميؿ والنيار 

أماكف ألطفاليـ. وكمما دؽ الياتؼ كنت أىرع إليقاظ المديرة األوروبية لمرد، غير 
أف القسـ األكبر مف اآلباء كانوا يفضموف الحضور بسياراتيـ لمتأكد مف تأميف مقعد 

المديرة األوروبية ورؤية التماثيؿ وىي تمعب مف  ألطفاليـ. كاف اآلباء، عند رؤية
خبلؿ النوافذ، يدفعوف الرسـو فورًا، وال يكمفوف أنفسيـ معرفة أي شيء آخر عف 
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 المدرسة.
قبمت، بؿ األصح، طمبت مف المديرة أال تقبؿ أكثر مف مائة طفؿ. وكاف كؿ 

أنني شمف في الشير. غمرتني السعادة، فقد كاف ذلؾ يعني  2511طفؿ يدفع 
/شمف وبعد دفع أجرة المبنى ورواتب 2510111سأدس في جيبي كؿ شير مبمغ /

/شمنًا كؿ شير. وأرجو أال يغيب 2110111المديرة ومساعدييا، يتبقى لي مبمغ /
عف بالكـ بأنني طيمة ىذه المدة لـ أىدر قطرة عرؽ واحدة، ولـ أبتمع أي غبار مف 

الشجرة مرًا بالنسبة لي.. ال لـ يكف الطباشير والمماسح. لـ يكف طعـ ثمرة تمؾ 
 كذلؾ عمى اإلطبلؽ. 

قطفت ثمرة أخرى وثمرة بعدىا. افتتحت أربع مدارس أخرى لرياض األطفاؿ، 
مستخدمًا الحيمة نفسيا في توظيؼ نساء بيض معمرات بؿ معموالت عرجاوات 
وشراء تماثيؿ بيضاء الموف تحؿ محؿ األطفاؿ البيض الحقيقييف. وحتى في 

وروج ىنا وفي روائيني، افتتحت عددًا مف مدارس الحضانة وفؽ نفس إيمم
 الخطوط. 

لقد كانت ثمرة تمؾ الشجرة وافرة بالتأكيد. وكانت بحؽ ناضجة جدًا. كما 
غير أف تمؾ قصة أخرى! لقد عّممنا األوروبيوف اآلف أف مف غير  -كانت حموة

عمي أف أجرب المستحسف وضع البيض كمو في سمة واحدة. ولذلؾ فكرت أف 
حظي في معرفة ثمار بقية األشجار. إف الجمعيات والشركات مف النموذج الذي 
تحدث عنو "جيتوتو واجاتانجورو" إضافة إلى أساليب أخرى في السرقة 
 والمصوصية مف خبلؿ المضاربة باألراضي أتت لي بأكؿ التيمتو بفرح وسرور. 

مى مف كؿ أشجار أوىورو غير أف الشجرة التي قطفت عنيا ثمارًا أينع وأح
انتظروا ودعوني أبدأ حكاية تمؾ الشجرة الخاصة مف بدايتيا، لكي -األخرى ىي 

 تروا جميعًا أنني لست غرًا مبتدئًا حيف يتعمؽ األمر بفف السرقة والمصوصية. 
بعد أف قطفت كثيرًا مف الثمار عف الشجرتيف المتيف سقاىما تعطش الناس 

أتطمع فيما حولي ألرى الثمار التي كاف يقطفيا  لمتعمـ وجوعيـ لؤلرض، رحت
أقراني. رأيت أنو ما إف جمع الناس الثروة وكدسوىا حتى تطمعوا لدخوؿ البرلماف. 
رأيت بأـ عيني كيؼ أف أحدىـ باع مزرعتو وباع زوجتو الجميمة بالمزاد العمني 

الذي  لكي يسدد مصاريؼ حممتو االنتخابية. أخذت أفكر: ماذا في ىذا المجاؿ،
صار ىدفًا لبلقتتاؿ الداخمي إلى درجة أف الناس كانوا مستعديف لتوزيع مبلييف 
الشيكات المصرفية وبيع زوجاتيـ وبناتيـ ومزارعيـ؟ ىؿ يمكف أف تعطي ىذه 

 الشجرات ثمارًا أكثر مف كؿ األشجار األخرى؟ 
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اتخذت قرارًا بدخوؿ عالـ السياسة واكتشاؼ الوضع النفسي: مع أف مف 
س تحت الشجرة ىو وحده الذي يعرؼ ما تأكمو نممة الشجر السوداء. ولكف بما يجم

أنني كنت أعرؼ أيضًا المثؿ الذي يقوؿ: إف العجمة الزائدة تفمؽ حبة البطاطا، فقد 
فتمؾ المقاعد، كما تعرفوف، -عزمت عمى أال أدخؿ السباؽ مف أجؿ مقعد برلماني 

ؿ سأدخمو مف أجؿ مقعد في مجمس ب -خطرة جدًا وكانت سببًا في سفؾ الدماء
 مقاطعة "ايسيسيري، رؤايتي ورد". 

إذا ما قمت فعميؾ أف تفعؿ، وليس مف المبكر عمى اإلطبلؽ تسويؽ الخضار 
قبؿ أف تفقد نضرتيا. رحت بكؿ معنى الكممة أغدؽ الماؿ وأدسو في جيوب مف 

. لقد جمعت ىـ حولي. حيف أقصد أف أفعؿ شيئًا فإنني أفعمو بإبداع فبل أتراجع
جوقة مف نساء "نياكينيوا" ممف ينشدف مدائحي ويخترعوف الحكايات عف الكيفية 
التي كنت أقاتؿ فييا مف أجؿ الحرية، وكيؼ وفرت األرض والتعميـ لمناس إضافة 
ألنواع أخرى مف الكذب عمى ىذه الشاكمة. واشتريت أزياء موحدة وممونة لنساء 

 ا. "نياكينيوا"، وصورتي مطبوعة عميي
وظفت بعدئذ جناحًا مف الفتياف وظيفتو تدمير أمبلؾ خصومي وضرب الذيف 
. انفردت باثنيف منيـ  يتيامسوف بالشكاوى ضدي. كاف لي خمسة خصـو

/شمف لكؿ منيما. أصدر كبلىما 510111وأخرجتيما مف المعركة بثمف قدره /
الثالث  إعبلنات عامة بأنيما ينسحباف لمصمحة البطؿ "جاثيكا". ورفض الخصـ

الرشوى. وفي ليمة مف الميالي، تـ اختطافو مف قبؿ اثنيف مف فريؽ الفتياف وُنقؿ 
إلى غابة "رؤايني"، حيث شاىد سبطانة البندقية وطمب إليو أف يختار بيف العيش 
وبيف النجاح في االنتخابات. اختار بطؿ الحكمة والتعقؿ البقاء حيًا. أما الخصـ 

الرشوى ولكنو في الواقع ذىب أبعد مف ذلؾ إلى حد الرابع فمـ يقتصر عمى رفض 
أنو جاىر بالتحدي حتى بعد تيديده بالبندقية. أرسمت بعض الفتياف إلى بيتو، 

 فكسروا كمتا ساقيو. 
أما الخامس فكاف مف أبناء الحراـ، أرسؿ عمى وجو السرعة قطاع الطرؽ 

عمي وحذروني بأنو إذا  التابعيف لو، والذيف سّدوا الطريؽ بسيارتيـ وصوبوا بندقية
حاولت المعب مع زعيميـ، فإف النتيجة ستكوف سنًا بسف، وعينًا بعيف وساقًا بساؽ، 
ودمًا بدـ. وصمتني الرسالة. ولـ يكف خصمي مازحًا. سّممت باألمر الواقع. طمبت 
منيـ إببلغ رئيسيـ بأف أكمة أمواؿ اآلخريف يمتقوف عادة في الميداف كي يقروا مف 

يستطيع أف يناؿ مف اآلخر. ولذلؾ فإف عميو الموافقة عمى مقابمتي في ىو الذي 
لى أبد اآلبديف،  أرض المعركة االنتخابية حتى نضع حدًا لكؿ شيء، مرة واحدة وا 
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تبيف مف ىو األفضؿ. وفي غضوف ذلؾ، حذرت مف أف ما مف طرؼ ينبغي أف 
لو وأموالي تتحارباف ييدد الطرؼ اآلخر. الماؿ قوة. ولذلؾ فإف عميو أف يترؾ أموا

في الميداف. وفي نياية األمر، توصمنا إلى تفاىـ: اتفقنا عمى ترؾ الحديد يقرع 
 الحديد لنرى ما ىو األمضى وأييما يحفر ثقبًا في اآلخر. 

وليذا بقي الميداف مفتوحًا لكمينا، األمواؿ تقـو بالعمؿ، وتبيف مف منا سرؽ 
عميمات بفتح كافة الصنابير فتحًا تامًا، أكثر مف اآلخر، مف جانبي أنا، أعطيت ت

لكي يتمكف كؿ شارب جعة مف ارتشاؼ القدر الذي يريده، بعد معرفة أنو أعطى 
نني أقوؿ لكـ: لـ أترؾ حيمة واحدة لـ أجربيا، ومنيا  صوتو لصالح ابف "جاثيكا" وا 
شراء األصوات. صرفت مبمغًا قدره مميونا شمف عمى تمؾ الحممة، لـ يكف خصمي 

ؿ المناؿ. فقد صرؼ مميونًا ونصؼ المميوف غير أف المقعد في نياية المطاؼ سي
 كاف مف نصيب البطؿ الذي ترونو واقفًا أمامكـ اآلف. 

وحتى قبؿ أف أحتؿ مقعدي بصورة صحيحة في المجمس، بدأت أحس كيؼ 
أتمكف مف استرداد المبلييف التي أنفقتيا عمى الحممة. كنت في غضوف ذلؾ قد 

الحماسة لمرقص الحديث وقودىا الماؿ. جربت كؿ شيء. ولمدة أسبوع  عرفت بأف
أو أسبوعيف، لـ أنـ مؿء جفوني ألف عمي أف أقضي وقتي في مقابمة ىذا العضو 
أو ذاؾ. كمفتني الحممة الثانية خمسيف ألؼ شمف أخرى. وكانت النتيجة أنني 

ايسيسيري" وىذه ُعيّنت، بؿ انتخبت، رئيسًا لمجنة اإلسكاف في مجمس مقاطعة "
المجنة مسؤولة عف إنشاء وتوزيع منازؿ المجمس وعف تعييف المقاسـ الصناعية 

 والتجارية لؤلفراد أو لمشركات. 
عرفت مف ىذا أنني بمغت مأربي حقًا. حاف وقتي. واألمبلؾ العامة تسّمف 

 الرجؿ المراوغ. 
ؼ ما كاف يحدث مف حيف آلخر ىو أف يقترض المجمس نقودًا مف المصر 

العالمي الذي تممكو أمريكا. أو مف المصارؼ األوروبية واليابانية، لتمويؿ بناء 
منازؿ رخيصة لمفقراء. وكاف ىذا مصدرًا لمدسـ الحقيقي. أستطيع تذكر إحدى 
المناسبات عندما ىّدـ المجمس بعض األكواخ في رؤايني. كاف المشروع يقضي 

قروض مف مصرؼ إيطالي  بتشييد ألؼ منزؿ بداًل عنيا. حصؿ المجمس عمى
لتمويؿ المشروع. وكانت الشركة التي كسبت العرض لبناء البيوت شركة إيطالية 
أيضًا. غير أنيا بالطبع أعطتني أواًل دفعة أولية مستورة بمبمغ مميوني شمف تقريبًا. 
أودعت النقود في حسابي المصرفي وعرفت أف مصاريؼ الحممة قد سددت. 

 لي المستثمرة في االنتخابات. ورحت أنتظر عائدات أموا
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لـ أعثر إال بعد تشييد المنازؿ عمى ما كنت أسعى إليو. ترتب عمى كؿ 
/شمف. 20111إنساف يريد منزاًل أف يشتري لي في البداية كأسًا مف الشاي بقيمة /

 فحصمت عمى مميونيف آخريف بتمؾ الطريقة، أودعتيا المصرؼ بأكمميا. 
د مرور سنتيف عمى المبلييف التي وظفتيا في ال أرى داعيًا لمقوؿ إنو بع

الحممة االنتخابية لـ تدّر عمي سوى مبمغ صغير تافو. ولـ أرْؽ، كما تبلحظوف، 
قطرة عرؽ واحدة. جاءت نقودي كميا مف نفس الناس الذيف اقترعوا لصالحي. 
كيؼ؟ ألف ذلؾ كاف ضريبتيـ التي ستذىب لدفع األمواؿ المقترضة مف المصارؼ 

 ية. األجنب
ما رأيكـ بذلؾ؟ لو كنتـ مكاني، ىؿ تتوقفوف عف قضـ تمؾ الثمرة، التي كاف 
طعميا أشد حبلوة مف الحبلوة نفسيا؟ لـ أتوقؼ بتاتًا عف اقتطافيا. أخذت أقطؼ 
ثمرة بعد ثمرة. كاف العصير الحمو يندلؽ مف زاويتي فمي قبؿ أف أتعمـ األكؿ 

 بروية وتعقؿ. 
تظر إلى أف يبني المجمس البيوت لكي أدس الثمار أما في ىذه األياـ فبل أن

الحموة في جيبي. لقد وحّدت جيودي مع بعض اإليطالييف األجانب وشكّمنا شركة 
إنشاءات: شركة رؤايني لتطوير اإلسكاف. وشركتي ىذه ىي التي تكسب العروض 
مف المجمس بالعادة. غير أف الشركة أيضًا تقترض أموااًل مف المصارؼ إلنشاء 

زبات كاممة، وتقوى عمى بيع البيوت قبؿ ردح طويؿ مف اكتماليا. أييا األخواف، ع
ال تبخسوا تعطش الناس لمبيوت حقو، الشركة تبني بيوتًا تناسب مختمؼ الطبقات. 
ال يتأتى الربح كمو، مثبًل، مف المنازؿ الحجرية. ىؿ شاىدتـ تمؾ الثكنات 

ًا مف ىذا الطراز ثـ أجرتموىا المصنوعة مف الطيف والخشب؟ إذا شيدتـ أكواخ
 لمعماؿ والفبلحيف، ذلؾ ىو، بالتأكيد، مكمف الدسـ والربح. 

أخذت أتمقى دعوات لكي أصبح مديرًا لفروع الشركات األجنبية أشتري سيمًا 
ىنا، وأدس في جيبي بدؿ جموس ىناؾ، كنوع مف البقشيش بسبب حضور 

رًا عمى الحصوؿ عمى بضع اجتماعات الييئة. ومف كؿ تمؾ المصادر، كنت قاد
إذ إف قطعة مف ىنا وقطعة مف ىناؾ تجمع في  -سنتات آخذىا لمبيت كؿ شير

 بطف "كيياىو واجاثيكا" رغـ نحولو لكي تشكؿ رقمًا كامبًل كبيرًا. 
ليذا السبب أنا مديف بالشكر واالمتناف لجموع الشعب الكيني. ذلؾ ألف 

ىي التي تمكننا، نحف جماعة آكمي  عماىـ وجيميـ وعجزىـ عف المطالبة بحقوقيـ
لحـ البشر، مف أف نتغذى عمى عرقيـ دوف أف يسألونا مزيدًا مف األسئمة 

 المحرجة. 
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ف  ولكف عمينا أال نطمئف أو نتصور بأف الجماىير ستظؿ بمياء دائمًا. ىذا وا 
االحتماؿ في تغير األمور ىو ما دفع بعض األجانب لتعييني مديرًا لشركاتيـ في 

حمايتيـ مف غضب جماىير العماؿ والفبلحيف، ولست ضد ذلؾ التعييف، سبيؿ 
 فيو مربح ومفيد نوعًا ما. 

ىذا ىو ما يدفعني في ىذه األياـ إلى عدـ تفويت أية فرصة لتقديـ ىبات 
التنظيـ الموحد. قد أدفع عشرة آالؼ شمف ىنا، وخمسة أو عشرة ىناؾ وربما أدفع 

عتمد عمى مزاجيتي ولكنني حيف أقصد حقًا أف عشريف ألفًا في مكاف آخر. ذلؾ ي
وأنتـ  -أترؾ انطباعًا عند الناس، أذىب في البداية إلى شركات يممكيا األجانب

فأطمب منيـ منحة، عشرة  -تعمموف أف ىذه الشركات تخصص نقودًا لرشوة العامة
آالؼ شمف، عشرة سنتات، خمسة سنتات، ما تيسر، ثـ أعتمي المنصة لكي أعمف 

رمي وسخائي، إف مئات األلوؼ ىذه التي أحضرتيا في أكياس ىي مني عف ك
ومف أصدقائي. وتردد جوقتي مف نساء "نياكينيوا" الزغاريد الخمسة التي تردد 
احتفاًء بالمولود الذكر، وذلؾ كمو إكرامًا لي. ماذا قمت؟ إف حجـ تصفيؽ اليـو 

لجباؿ مستوية. مف يعتمد عمى حجـ جيوب المتمقيف. فالنقود تقوى عمى جعؿ ا
 يغني اليـو عمى شرؼ كيماثي وأمثالو؟ 

قد تبقى الجماىير كما ىي عميو مدة طويمة، ترتؿ األغاني عمى حجـ جيوب 
وكما -اإلنساف فقط. وىذا سيمنحنا وقتًا أكبر لكي نعيش عمى دسـ األرض 

تعمموف، ما يستقر في البطف بسبلمة ال يكشؼ إطبلقًا عف وجوده لمعيوف أو 
ذاف الفضولية. أنا شخصيًا أؤمف بمبدأ الحكـ والسيادة عف طريؽ حمؿ جزرة في اآل

اليد اليسرى وعصا في اليد اليمنى. إف عطايا الوحدة المنظمة ىي جزرتنا، غير 
أف ىنالؾ عددًا قميبًل مف الحرس األسود ممف يممكوف الجرأة عمى الحديث عف 

في إيقاظ الجماىير يجب أف  إزاحة القشور عف عيوف الجماىير. إف مف يرغبوف
تمامًا مثؿ  الذيف تعرفوف كؿ شيء عنيـ.  -االعتقاؿ أو السجف-ييددوا بالقضيب 

وبعد مداورتيـ بكد  -ولكنني بالعادة أرسؿ قطاع طرقي إلى مف يمتازوف بالعند
يتـ نقؿ أجسادىـ بالعربات إلى الضباع عمى  -وتعب، بالعقاقير والكحوؿ والنقود

، أو إلى التماسيح في نير "آثي"، لكي يواصموا عمميـ مف أجؿ روابي "نجونج"
الجماىير داخؿ بطف ضبع أو تمساح )مثؿ األشخاص الذيف تعرفوف جميعًا 
أخبارىـ(. إنني ال أؤمف بيراء الديمقراطية ىذا، موضوع الحديث في الصباح ىو 

لديمقراطية الديمقراطية، وموضوع الحديث في المساء ىو الديمقراطية أيضًا. ىؿ ا
طعاـ وشراب؟ لو استطعت اإلمساؾ بيؤالء  الصبية مف طبلب الجامعة، مع 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 939 - 

أساتذتيـ األقزاـ... "وانجنيجوتا"... فسوؼ  أحممِّيـ بطائرة وأطمب منيـ أف يأخذوا 
معيـ ىراءىـ الشيوعي إلى الصيف واالتحاد السوفييتي، عفوًا، أييا السادة لقد 

جموعة عف الموضوع الرئيسي. دعوني أستأنؼ صرفني غضبي العاـر مف تمؾ الم
حكايتي. آوه، نعـ، كنت أتحدث عف السرقة والمصوصية القائمة عمى اإلسكاف. 
وأنا، مف جيتي، لف أتنازؿ ماحييت عف السرقة والمصوصية القائمة عمى اإلسكاف، 
ليس ثمة عمى ىذه األرض مايدرُّ ربحًا مثؿ الجوع والعطش لممأوى، ولذلؾ ال أريد 
ليذه الشيية أف تتضاءؿ وتقؿ، ولو في أدنى الدرجات. في الواقع. سيرت كثيرًا، 
وأنا أستكشؼ األساليب والوسائؿ لزيادة جوع الببلد كميا وتعطشيا، ألف درجة 
تضور الناس لمممكية تقرر بالضبط المستوى الذي ستصعد إليو األرباح مثؿ ألسنة 

فإننا،  -مثؿ ىذه المجاعة شديدةنيراف تصؿ إلى المحـ الدسـ. وعندما تصبح 
 -بطبيعة الحاؿ، ال نسمييا مجاعة، ولكننا نعطييا أسماء ألطؼ وأخؼ مف ذلؾ

نحف آكمو دسـ األرض، نتمكف عندىا مف الجموس البتكار الطرؽ التي نقتسـ فييا 
 الدسـ فيما بيننا.

 خطتي ىي ىذه: عندما تتجاوز المجاعة حدود االحتماؿ، فإننا ال نحتاج إال
لبناء منازؿ بحجـ عش العصفور. وىذه األعشاش تبنى بطريقة يمكف معيا أف 
نطوييا، بالطريقة  التي تطوى فييا الخياـ. كؿ واحد يبمغ حد اليأس في سبيؿ 
الحصوؿ عمى مكاف يضع رأسو عميو سيضطر لشراء عش مف أعشاشنا، عش 

كاف يداىمو يستطيع طيو وحممو عمى كتفيو أو دسو في جيبو، وفي أي وقت أوم
الظبلـ، فإنو بكؿ بساطة ينصب العش عمى جانب الطريؽ ويريح رأسو. وتصوروا، 
إنو سيبقى الميؿ بطولو يتمو صمواتو، يطمب مف السماوات منح بركاتيا لممحسنيف 

 أصحاب القموب الرقيقة الذيف بنوا لو ممجًأ لعينيو وأذنيو وشفتيو وأنفو... 
عش لكؿ رجؿ. ىا، -يو مف األعشاش وتصوروا فقط الماؿ الذي يمكف جن

ىا...ىا، ىا، ىا... كؿ فبلح داخؿ عش. كؿ عامؿ وأنفو داخؿ عش. سوؼ 
 يتنافس العماؿ والفبلحوف مع العصافير مف أجؿ حيز مف اليواء!.

أّييا الطيبوف، سمموني تاج النصر. ىي، انتظروا لحظة. إف مف كاف منكـ ال 
إف أعشاب وحباؿ بناء األعشاش ستستورد يزاؿ يضمر شكوكًا بالنسبة لقدراتي: 

مف أمريكا وأوروبا والياباف، مف دوؿ أجنبية أوبوسعنا، بكؿ بساطة، استيراد 
 أعشاش معدة سمفًا.

 ىذا كؿ ماعندي قمتو.فسمموني التاج!
 الرد
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نزؿ "كيياىو" "واجاثيكا" عف المنصة، مرتبكًا جدًا، ومحتدًا مف امتناع جميور 
و. وقبؿ الوصوؿ إلى مقعده، شاىد "جيتوتو جاتانجورو" الحضور عف التصفيؽ ل

ييز بجسمو باتجاه المنصة. كاف "جيتوتو" مشحونًا بالمرارة. شفتاه ترتجفاف والمعاب 
يسيؿ مف زاويتي فمو. أييا الرئيس. لـ نأِت إلى ىذا المكاف لكي نقذؼ بعضنا 

ولـ نأِت لكي نستمع باإلىانات، لـ نأِت لكي نقذؼ بعضنا بعضًا بغمزات االزدراء. 
لمبذاءة واليراء. لقد جئنا إلى ىذا الكيؼ لممشاركة في منافسة نعرؼ فييا مف منا 
األبرع في فف وعمـ السرقة والمصوصية الحديثة. والفائز المحظوظ قد يجد نفسو 
يعيَّف كمبًا حارسًا لبيوت ماؿ أو صناعات يممكيا األجانب، بحيث أنو وىو يقدـ 

األجانب يتمكف مف حشو جيوبو الخاصة. أما أف ينجح ىذا أوذاؾ  الفائدة ألسياده
فذلؾ يعتمد عمى عصفور ذي فأؿ طيب اعتمادًا مطمقًا. ونحف يجب أال نتوقع 

 النتيجة عف طريؽ توجيو اإلىانات.
أما إذا كانت ىذه المنافسة مصممة لمعرفة الذي يستطيع أف يرمي أفحش  

رؼ ذلؾ اآلف. لقد تـ ختاف بعض منا، اإلىانات وصور التعريض، فيجب أف نع
 وتعممنا دروسًا قميمة في نعوت الشتـ واإلىانة خبلؿ مرحمة تعمـ الشعائر األولية.

ولو أننا اجتمعنا لمتباىي بقدراتنا عمى استخداـ وحدات الشبيبة إلرىاب 
اآلخريف، كؿ إنساف ىنا يجب أف يعرؼ بأنني أنا، "جيتوتو واجاتا نجورو" أشّغؿ 

رىابًا مف أية مجموعة شباب أخرى مجموع ة مف قطاع الطرؽ أشد ترويعًا وا 
أعرفيا، والجماعة تنفذ أية ميمة أكمفيا بيا، بما في ذلؾ إزالة أي شخص عف 
وجو األرض، أّي إنساف يجرؤ عمى التدخؿ في نشاطاتي بالسرقة والمصوصية. إف 

مف أجؿ القنب  قطاع طرقي، ولعمني يجب أف أقوؿ مرتزقتي يممكوف شيية ىائمة
ف نيتي في الوقت الحاضر ىي استيراد مرتزقة أوروبييف مف فرنسا  اليندي، وا 
ذا كاف ىنالؾ شخص متحمس لممبارزة، فأنا، "جيتوتو واجاتا نجورو"،  وبريطانيا. وا 

 جاىز بمسدسي.
لماذا أقوؿ ذلؾ؟ لقد ادعى اليزيؿ الذي كاف يقؼ ىنا، والمعروؼ باسـ 

ني مجرد مبتدئ في فف السرقة والمصوصية. ماذا! يا "بف "كيياىو واجاثيكا"، أن
جاثيكا"! ىؿ تعرؼ حقًا مف ىو "جيتوتو واجاتانجورو" أـ أنؾ سمعت أناسًا  
يذكروف اسمو فحسب؟ إنني أقسـ بحقيقة الحقائؽ أف عميؾ أف تأتي وتركع أمامي 

ف بحيث أتمك -وذلؾ يعني أف عميؾ أف تذىب إلى مدرسة نموذجية-في مدرستي 
مف تمقينؾ أبجدية نوع السرقة والمصوصية التي جعمت كرشي بالحجـ الذي ىوعميو 

 اآلف.
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أييا الرئيس، ماىو نوع السرقة والمصوصية التي كاف يتباىى بيا ىذا 
الشخص؟ ىؿ ىي رشوة الخصـو لمخروج مف المنافسة في انتخابات مجمس بمدي؟ 

ابات برلمانية! وماىو النوع ربما كاف لؤلمر طعمو لوكانت ىذه االنتخابات انتخ
اآلخر مف السرقة التي كاف يفاخر بيا؟ ىؿ ىي شراء أطفاؿ أوروبييف مف 

 الببلستيؾ وخداع الناس، ودفعيـ لبلعتقاد بأّنيـ أطفاؿ أوروبيوف حقيقيوف؟
دعونا نعد لمسؤاؿ المتعمؽ بعزمو عمى المساىمة في تطوير السرقة 

لمضحؾ أف أوؿ فكرة استطاع صاحبنا والمصوصية في ىذه الببلد. أليس مف ا
طرقيا ىي بناء أعشاش طيور كبيوت ومساكف. مف تراه سيوافؽ أبدًا عمى شراء 
عش لمجرد أف يريح أنفو أو شفتو؟ أييا الرئيس، إف ذلؾ الشخص الذي يسمي 
نفسو "جاثيسي وا كييوىيا" )أو ىؿ اسمو "كييييي واجاثيسي"؟(، يريد أف يثير 

المتشاؽ السبلح ضدنا. إنو يريد مف العماؿ أف يغضبوا غاية العماؿ والفبلحيف 
الغضب بحيث تسقط القشور عف عيونيـ، فييبوف ضدنا بالسيوؼ واليراوات 
والبنادؽ. أال يعرؼ "جاثيسي واكيياىو" أف قومنا مرضى حتى الموت مف أجؿ 
 حمؿ السبلح؟ أعرؼ مايبغيو... إنو يبغي إدخاؿ الشيوعية عمى الطراز الصيني

 إلى ىذه الببلد.
سيدي الرئيس: إف مخططات التطوير التي طرحتيا معقولة أكثر بألؼ مرة  

مما طرحو: أف نبيع التراب بأطباؽ صغيرة، أو نحبس اليواء لكي نتمكف مف بيعو 
أوامرنا! إف  -بالعمب أو باألمتار! العماؿ والفبلحوف عندئٍذ سيخضعوف لؤلوامر 

واليواء مف حولنا ىو أضمف طريقة لجعؿ العماؿ االستيبلء عمى كؿ تراب األرض 
والفبلحيف ينصاعوف لنا أبد الدىر، ألنيـ إذا ما أحدثوا أقؿ أنواع الصخب، فمف 

 نحتاج إال إلى إغبلؽ اليواء لكي نجعميـ يركعوف عمى ركبيـ...
أصدقائي، إف مف األفضؿ أف تبينوا "لواليكا واجاثيكا" أنكـ لستـ ذلؾ النوع 

لذيف يمكف أف يرتشوا لمنح أصواتيـ بكأس مف الجعة. أتمنى أف يعرؼ مف الناس ا
"جاثيكا" اآلف، وأينما ىو يجمس، أنني أنا، "جيتوتو واجاتا نجورو"، لست الذي 
ييرب مف أرض المعركة ويترؾ النصر إلى جماعة السيقاف الطويمة حتى ولو 

 كانوا خبراء في تحطيـ سيقاف خصوميـ. إف تاج النصر لي.
ؿ أف يستطيع "جيتوتو واجاتا نجورو"، الترنح عائدًا إلى مقعده، كاف رجؿ وقب

آخر قد ىبَّ واقفًا، لـ ُيتعب ىذا الرجؿ نفسو في اعتبلء المنصة، رغـ أف المعاب  
لـ يسؿ مف طرفي فمو، كما كانت الحاؿ مع صاحبنا "جاثانجورو"، كاف ىو 

 اآلخر مريرًا الذعًا بصورة واضحة.
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أود أيضًا أف أقوؿ كممة، فقد قيؿ في األمثاؿ إف الحكمة سيدي الرئيس، 
المكتومة في القمب ال تكسب قضية قانونية أبدًا... آسؼ! أنا معروؼ باسـ "إيثي 
وامبوي". إنني أعرؼ بأننا جميعًا اجتمعنا في ىذا الكيؼ لكي نتباىى ولكي نعمـ 

الفقراء، غير أف بعضنا بعضًا طرائؽ أكثر فعالية واحتيااًل بخصوص سمب ونيب 
قد أخطأ خطًأ  -وأعني البعوضة النحيمة -الشخص الذي كاف يقؼ ىناؾ أآلف

 فادحًا.
يابف "جاثيكا"، أال تشعر بالخجؿ؟ ألـ ترتبؾ وأنت تقؼ أمامنا ىناؾ تتباىى  

بخداع أبناء طبقتؾ، وتتبجح ببل خجؿ بالطريقة التي سرقت بيا أبناء  طبقتؾ؟ إذا 
 دع بعضنا بعضًا، كيؼ ستتعزز وحدتنا كطبقة؟بدأنا نسمب وننيب ونخ

مف ناحيتي، إنني خجؿ إلى حد مخيؼ وأشعر بالحزف الكبير ألف أطفالي 
كافة داوموا عمى تمؾ المدارس التي تسمى مدارس الحضانة. كنت دائمًا أعتبر أف 
أوالدي كانوا يداوموف عمى المدارس التي  يداـو عمييا األطفاؿ األوروبيوف. ىؿ 

ذا  كانوا إذًا مجرد أوروبييف مزيفيف؟ ىؿ كانوا أوروبييف ببلستيؾ بشعر مستعار؟ وا 
ما فكرت بأنني دفعت مئات ألوؼ الشمينات كي يكوف أطفالي برفقة أوروبييف 
بجمود ببلستيكية، حجارة عوضًا عف العظاـ، وآالت كيربائية عوضًا عف القموب؟ 

أنيـ كانوا يمعبوف مع أصدقائيـ  ماذا! عندما يأتي أوالدي إلى البيت  ويحكوف لي
 األوروبييف، ىؿ كاف ىؤالء األصدقاء آالت كيربائية وببلستيكية أوروبية فحسب؟

لـ يمر بي في حياتي كميا مثؿ ىذا الشر الذي ال يصح ذكره. تصوروا رجبًل 
بالغًا  راشدًا مثؿ "كيياىو واجاثيكا"، يمؤل جيوبو بأمواؿ اآلخريف مقابؿ الشيء؟ 

مايجعؿ أبنائي غير قادريف عمى تكمـ اإلنكميزية مف األنؼ مثؿ األطفاؿ  وىؿ ىذا
األوروبييف الحقيقييف؟ وكـ مرة جعموني أشعر بالخجؿ أماـ أبناء طبقتي ألنيـ كمما 

 يخاطبوف باإلنكميزية، كانوا يردوف عادة بمغة "جيكويو"؟ 
"إيثى  ولمعرفتكـ، كانت أميـ "نينا وامبوي" تقوؿ لي مف حيف آلخر: يا

وامبوي"، ال أظف أف ىؤالء األوروبييف مف اإلنكميز الحقيقييف بتاتًا. لماذا، إنيـ 
دائمًا يمعبوف ويقوموف باألشياء نفسيا مرات ومرات. إنيـ يقضوف وقتيـ يركضوف. 
أما أنا فأؤكد ليا: يا"نينا وامبوي"، إف اإلنكميز عرؽ ىجيف مف شتى أجناس 

وىـ عرؽ ذو  -وألماف، وفرنسييف، واسكوتمندييف إيرلندييف، وأمريكاف، -البيض
مبادئ سامية، وليسوا مف النوع الذي ال يمبث يتغير مف شيء آلخر، تارة في 
الداخؿ وتارة في الخارج. إنيـ يحبوف األلعاب التي تتطمب الركض. والحقيقة، أف 

ب قائمة اإلنكميز ىـ الذيف اخترعوا كرة القدـ "والركبي" و"الكريكيت"، وكميا ألعا
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عمى الجري. يا "نينا وامبوي"، اتركي أوالدنا في تمؾ المدارس لكي يتعمموا العادات 
ف كاف مشوىًا  األمر الميـ ىو  -اإلنكميزية الحقيقية! إف األوروبي  أوروبي حتى وا 

ف مف  بياض بشرتو. فيؿ ىي التي كانت عمى صواب كما يتضح اآلف؟ وا 
 تقولو المرأة إال بعد فوات األواف.الصحيح تمامًا أف الرجؿ ال يصدؽ ما

 سيدي الرئيس، ألف نسمب وننيب ونخدع الفقراء، أمر البأس بو. إذ مف أي
مصدر آخر يأتي ثراؤنا؟ مامف شخص تافو يناقش مثؿ ىذا األمر، ألف تمؾ ىي 
الطريقة التي نشأ عمييا العالـ عمى الدواـ والتي سيكوف عمييا مستقببًل عمى الدواـ 

أي  نوع -ر أف ىذا الرجؿ الذي يسمب وينيب ويغش طبقتو الخاصة أيضًا. غي
مف الرجاؿ ىو؟ أليس مف المتفؽ عميو بصورة عامة أف السرقة مف ىذا القبيؿ 
تتجاوز كؿ معايير الفيـ؟ واألنكى مف ذلؾ، إنو يجرؤ عمى الوقوؼ أمامنا إلحداث 

ف عميو أف صخب أجوؼ ولممطالبة بتاج النصر! تاج النصر عف حؽ وحقيؽ! إ
 يذىب إلى بيتو ويمبس تاج أمو!

يا كيياىو، مف ىذا اليـو فصاعدًا لف يقترب أوالدي مف مدارسؾ. سأذىب 
فيي مثقفة ثقافة عالية، إذ كانت في جامعة  -عمى الفور إلى "نينا وامبوي"

"كامبريدج"، لكي أطمب منيا البحث عف مدرسة دولية. ىؿ تسمع ذلؾ يا "كيياىو 
قد نمَت مانمت! ولف تأكؿ مرة ثانية أي شيء يخص "إيثى وامبوي"و"نينا وا جاثيكا" ل

وامبوي". سوؼ نذىب إلى مدارس دولية مخصصة لؤلوروبييف، حيث يجري 
الحديث باإلنكميزية الدولية، وىي مدارس ليس فييا مقعدوف يقوموف بوظيفة مدراء، 

بائية وجمود ومدارس ليس فييا أوروبيوف مصنوعوف مف الببلستيؾ بقموب كير 
 بيَّضيا األسيد. إننا نريد لونًا عالميًا!

وقبؿ أف يجمس "إيثي وامبوي"، وقؼ رجؿ آخر لمحديث. كاف غاضبًا جدًا 
حتى أّنو كاف وىو يتكمـ يقرض أصابعو وشفتيو. وكاف كرشو في غاية الضخامة 

 حتى إّنو كاف ينتفخ فوؽ ركبتيو.
جيمينجي"، وليس عندي الكثير سيدي الرئيس، اسمي "فاثوج مارورا واكيمنن

مما يقاؿ: إنني أقدـ اقتراحًا رسميًا بطرد "كيياىو واجاثيكا" مف ىذه المنافسة. كيؼ 
يجرؤ عمى الحضور إلى ىذا المكاف والتباىي بكيفية ارتكاب الفحش  بزوجات 
اآلخريف؟ سيدي الرئيس، لقد ىربت زوجتي بالفعؿ مف البيت. وأنا أعرؼ اآلف إلى 

. إنني أعرؼ اآلف ذلؾ الزاني الذي يسمب ويدمر بيوت اآلخريف. أنت، أيف تذىب
نعـ أقسـ بالمرأة التي -إنو أنت "يا كيياىو"! أقسـ لو أنني أحضرت مسدسي معي

إنؾ كنت ستناـ ىذه الميمة مف غير ذلؾ اإلحميؿ  الذي يقدـ  -حممتني في بطنيا
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مني، سيادة الرئيس، لو أف "الوحدة المنظمة" لزوجات اآلخريف. لـ يكف األمر ليي
"كيياىو" زنى بزوجات الفقراء أو بنات المدارس مف البيوتات الفقيرة.... ولكف..... 

 ولكف.....!
عند ىذه النقطة مف الكبلـ سدَّت كتمة مف األلـ حنجرتو ولـ يستطع "فاثوج" 
إال أف يعض شفتيو وأصابعو في زحمة غضبو اليائس وىو يجمس في مكانو. 

كيؼ كمو اآلف إلى خمية مف الصخب الغاضب. كما انصب القسط األكبر  انقمب ال
 مف السخط عمى "كيياىو واجاثيكا".

 وبعد ذلؾ وقؼ "كيياىو" وراح يدافع عف نفسو.
سيدي الرئيس، لقد ُشتمت وأىنت مف قبؿ مف تكمموا اآلف، واستمعُت 

يا مف رئاسة إلىاناتيـ بكؿ جمد وصبر. غير أنني اآلف أبحث عف الحماية وأطمب
المجمس. ثـ إنني سأتحدث بصراحة، وليحدث الطوفاف، عمى كؿ شخص ىنا أف 
يذىب  إلى بيتو اآلف ويؤمف عمى فْرج زوجتو بالقفؿ،  ثـ نأخذ المفاتيح جميعًا إلى 
خزانة مصرفية، تحفظيا سالمة مصونة حتى يكوف جاىزًا الستردادىا، ومشحونًا 

وجاتيـ أف يكف مومياء رخيصة سيمة، أو بعممية االنتصاب. لست مف عمَّـ ز 
االنضماـ لنادي "الجاىزات لمتسميـ"، غير أف امرأة مثؿ زوجتؾ، وأشار بإصبعو 
اآلف، إلى "مارورا"، أقسـ باسـ الصدؽ أنني لف أمس ماحييت مثؿ ىذه المرأة، 
حتى لو وجدت فخذييا مفتوحيف في منتصؼ الطريؽ، أو لو أقفؿ عمي معيا في 

كؿ أنواره. ال أستطيع أف أجر نفسي لممنافسة مع طبلب المدارس  منزؿ أطفئت
 والسياح...

عمي أف أطرح أيضًا أّنو ال يحؽ ألحد أف يتباىى بالمسدسات، ولدي في 
ذا كنتـ  منزلي ثبلث بنادؽ ومسدساف آلياف، كما أنني أحتفظ ببندقية في سيارتي. وا 

وا أف ذلؾ ليس مقابؿ الشيء. تبلحظوف أف جيب السترة ىذا ُمنتفخ قميبًل، فاعمم
 حيثما أذىب، أسمح نفسي مف رأسي حتى أخمص قدمي. 

إذا ما تقدـ واحد منكـ وحاوؿ تجريدي مف سبلحي، فسوؼ أريو نجـو 
 الظييرة...

سيدي الرئيس، لقد أىانني "جيتوتو جاتانجورو" أيضًا. ونحف إنماجئنا إلى ىذا 
بالطريقة التي يشاء، بقدراتو  عمى المكاف  لكي يتمكف كؿ متنافس مف التباىي، 

السرقة والمصوصية. كنت أقوؿ الحقيقة ليس إال، ولـ أحاوؿ إىانة أحد. ماقمتو ىو 
أف تيب الجماىير عف طريؽ المضاربة باألراضي )األراضي التي قاتموا مف أجميا 
نفسيا( ىي مرحمة مررت بيا أيضًا قبؿ االرتقاء إلى ماىو أعمى وأىـ. توقفت عف 
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عامؿ مع شركات وجمعيات شراء األراضي. فالمرء ال يسرؽ ثـ يجمس القرفصاء الت
اللتياـ الغنيمة في المكاف نفسو طواؿ الوقت، ألف المالؾ سوؼ يدركو عاجبًل أو 

 آجبًل. 
إف الشيء الوحيد الذي أرفضو مف قمبي وحياتي ىو ماقالو "جيتوتو 

وعية مف الطراز الصيني في "واجاتانجورو" عف إمكانية كوني السبب في نشوء شي
ىذه الببلد. ماذا، ىؿ أقبؿ أنا أف أحكـ مف قبؿ حزب العماؿ والفبلحيف؟ ىؿ أقبؿ 
أنا أف أحكـ مف قبؿ حزب كرس نفسو الستئصاؿ نظاـ السرقة والمصوصية مف 
الكرة األرضية؟ ىؿ أعود أنا إلى العمؿ بيدي؟ آكؿ ماينتجو عرقي وحده، دوف حؽ 

ات عرؽ اآلخريف؟ وأجد نفسي أواجو الطباشير والغبار مف التطاوؿ عمى منتوج
 جديد؟ إنَس ذلؾ، ياسيد جيتوتو...

عمى العكس مف ذلؾ، أنا أقوؿ: إف خطتؾ في االستيبلء عمى كامؿ التراب 
واليواء  في الكوف ىي الخطة الخطيرة التي يمكف أف تنشر مرض الشيوعية مف 

ؾ ىو: لو منعت الناس عف التنفس، الطراز الصيني بسرعة أكبر. والسبب في ذل
فمف تراه يمنعيـ مف استبلؿ اليراوات والسيوؼ والبنادؽ؟ أليس ذلؾ مساويًا 
إلظيار مقدار احتقارؾ لمجماىير؟  الدناءة المقنعة أفضؿ: كما أف نظاـ السرقة 
المقنع باألكاذيب أفضؿ. لوال ذلؾ، لماذا تعتقد أف أصدقاءنا االمبريالييف جمبوا لنا 

نجيؿ؟ ىؿ تظنيـ بمياء عندما حّضوا العماؿ والفبلحيف عمى إغبلؽ عيونيـ في اإل
الصبلة وقالوا ليـ: إف المكاسب الدنيوية عبث مطمؽ؟ ولماذاتحسبني أذىب إلى 
اجتماعات الوحدة المنظمة إلنعاش رأس الماؿ في الكنيسة؟  يا جيتوتو، دعني 

ؾ بالمسدس، سأكوف في غاية وشأني، أما إذا كنت ال تزاؿ تتحداني لكي أنازل
السعادة لممنازلة، ألف كرشؾ سيكوف ىدفًا دقيقًا وأنا أحب أف أكتشؼ، إذا كاف 
ذا كنت تريد حربًا بيف أزالمنا ومرتزقتنا،  بوسعي تفريغو برصاصة أو رصاصتيف. وا 
فذلؾ سيتيح لنا الفرصة أيضًا لمعرفة أي الفريقيف، فريقؾ أـ فريقي، يدخف أشد أنوا 

ف تستقِص األمور بدقة بيف النساء، ع الق نب اليندي. لقد تـ  ختاني أنا اآلخر. وا 
 فسوؼ يشيدف بأّنو ليس ثمة جمدة ممصوقة ببعيري. 

في الختاـ، أحب أف أرد عمى اتياـ "إيثي وامبوي" الذي شكا مف أنني أسرؽ 
 أفراد طبقتي الخاصة. أقوؿ لو اآلتي: أي نوع مف المصوص والسارقيف أنت؟ ماذا
يعمؿ في ىذه المنافسة إذا لـ يكف يعرؼ الحقيقة األولية وىي أف ىنالؾ فوالذًا 
يستطيع ثقب الفوالذ بكؿ يسر وسيولة؟ دعوني أقوؿ ىذا "إليثي وامبوي" ثمة 
لصوص يستطيعوف التغمب عمى المصوص اآلخريف، وثمة سارقوف يستطيعوف 
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تغمب عمى مموؾ آخريف. التغمب عمى السارقيف اآلخريف: وثمة مموؾ يستطيعوف ال
إذا كاف "إيثي وامبوي" يجيؿ ذلؾ، فإف عميو أف يحـز أمتعتو في الحاؿ ويعود إلى 
منزلو لمساعدة "نينا وامبوي" في تقشير البطاطا بجانب الموقد والحديث عف 
جمرات النار ورمادىا. وقطعة الفوالذ التي تستطيع أف تفؿ الفوالذ نفسو: أال يدؿ 

الذ مف نوعية وخشونة خاصة؟ ماذا تريدوف أييا الناس غير ذلؾ؟ ذلؾ عمى أف الفو 
 ! التابع لي. ال تضيعوا وقتنا. أعطوني تاج النصر

ظير أف خطابو األخير خمؽ لو مزيدًا مف األعداء. قفز عدد غفير مف الناس 
في وقت واحد وأخذوا يصرخوف بوجو بعضيـ بعضًا.كاف نفر منيـ يؤيد "كيياىو" 

توتو" أو "إيثي وامبوي"، وآخروف كانوا إلى جانب "مارورا ونفر يؤيد "جي
 واكيمنبمينجي". لكأف الكيؼ أصبح موقعًا لسبعة أسواؽ مجتمعة.

ثـ خيـ الصمت عمى الكيؼ بغتة. فقد استؿ كؿ مف "كيياىو" و "جيتوتو" 
 و"إيثي وامبوي" مسدساتيـ.

ؿ واحد يحاوؿ دفع الناس في الكيؼ كراسييـ إلى الوراء وىبوا واقفيف، وك 
االبتعاد عف الرصاص. لـ يسعؿ أو يعطس أي واحد مدة دقيقة أو زىاء ذلؾ، 
وكانت أصوات الضجيج الوحيدة ىي صرير الطاوالت والكراسي التي يبتعد عنيا 

 شاغموىا، انتظارًا ألزيز الرصاص.
ولوال أف رئيس المراسـ قفز إلى المنصة قبؿ أف يبدأ إطبلؽ النار وأخذ  

مى صوتو لكي يعود الناس إلى مقاعدىـ، النفض االحتفاؿ. كما عاد يصيح بأع
كؿ مف "كيياىو واجاثيكا"، و"جيتوتو واجاتانجورو" و"إيثي وامبوي" إلى مقاعدىـ 
وىـ ال يزالوف يحدجوف بعضيـ بعضًا بنظرات الغضب. مرةثانية، وبصورة مفاجئة، 

س بتمويحة مف يده. ثـ عاد الصخب إلى الكيؼ.. حاوؿ رئيس المراسـ إسكات النا
 راح ييدئيـ بميجة استرضائية ميدئة. 

أخفوا تمؾ المسدسات داخؿ جيوبكـ. أطمب منكـ بكؿ احتراـ واجب أف 
. لـ نأِت لممبارزة. لقد جئنا  تتذكروا السبب الذي جاء بنا معًا إلى ىذا المكاف اليـو

ثة. أود أف بيدؼ وحيد وىو المشاركة في منافسة عف السرقة والمصوصية الحدي
اذكركـ أيضًا بأف عندنا ضيوفًا، سبعة مبعوثيف عف منظمة السارقيف والمصوص 
الدولية، الذيف حضروا لكي يختبروا ويطمعوا عمى كؿ ما نقوؿ ونفعؿ. فيؿ تريدوف 
أف تنتفوا ريش بعضكـ بعضًا أماـ ضيوفنا األجانب؟ ماذا تتصوروف رأييـ بنا اآلف 

تيديد بإطبلؽ الرصاص في وضح النيار؟ قد تجعميـ بعد معاينة ىذا التشويش وال
أفعالنا يفقدوف الثقة بنا ويعيدوف التفكير بموقفيـ. البد أنيـ يتساؤلوف: ىؿ يستطيع 
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ىؤالء الناس حقًا رعاية منتجات سمبنا ونيبنا في ببلدىـ؟ وىؿ ىـ بالفعؿ قادروف 
بيا؟ تصوروا خسارتنا  عمى رعاية بيوتنا المالية ومخازننا وكافة الصناعات المؤمنة

إذا أخذوا فتاتيـ إلى قرية أخرى؟ أية خسارة ستكوف عمى "إيممورج"! مف تراه يبلـ 
سوانا؟ دعوني أكف صريحًا معكـ؛ألّنو كما يقوؿ المثؿ: يستطيع شخص تمطيخ 
بعاده عف الحب: كما أف الميب المتقد جدًا يمكف أف يخدع  سمعة شخص آخر وا 

 النار ويبعدىا عف الفحـ.
إنني أتوسؿ إليكـ، أضرع إليكـ، مف فضمكـ، تحموا بالصبر. كؿ متسابؽ 
سيناؿ الفرصة لتقديـ شيادتو مف فوؽ ىذه المنصة والتفاخر بفنو في السرقة 
والمصوصية. إياكـ أف يحتقر بعضكـ بعضًا. الشيادة شيادة. وينبغي أال نجعؿ 

يتعمؽ األمر  الشيادة تشيد ضد الشيادة. ليس ثمة صقر صغير جدًا عندما
 بالصيد عمى الطراز الحديث.

ولكننا، في سبيؿ استعادة الطمأنينة ألرواحنا وأجسادنا، أقترح أف نأخذ قسطًا  
مف الراحة نمتع فيو كروشنا، ألف كرش المص ليس بميدًا جدًا بحيث يحافظ عمى 
. سكوتو عند توفر مقدار كبير مف الطعاـ، وىو ال ُيرشى لمسكوت بمقمة أو لقمتيف

 -فقد حضرنا طبقًا دوليًا خاصاً -ىذا ويمكنكـ جميعًا تناوؿ الغداء ىنا في الكيؼ 
أو يمكنكـ الذىاب إلى مكاف آخر في "إيمموروج". غير أنني أناشدكـ اإلسراع في 
الطعاـ والشراب بحيث نتمكف جميعًا مف العودة إلى االجتماع في الثانية والنصؼ. 

 ات ينتظرنا.ال زاؿ ىناؾ عدد كبير مف الشياد
وقبؿ أف نأخذ استراحة ماقبؿ الغداء، أحب أف ُأذكَِّر النساء سواء كف زوجات 
أو خميبلت أو صديقات أننا سوؼ نقيـ معرض أزياء، وىي فرصة لكي تعرضوا 
فييا مجوىراتكـ، وذىبكـ، وماسكـ، وفضتكـ، وياقوتكـ، وآللئكـ. عمينا أف نطور 

ف الطريقة التي تمبس فييا المرأة ثيابيا وكيؼ ثقافتا، وأنتـ تعرفوف حؽ المعرفة أ
ترتدي جواىرىا ىي التي تدؿ عمى المستويات العالية التي وصمت إلييا الثقافة. 
ولذلؾ جيزوا، عندما تعودوف، عقودكـ، وحمقكـ، وخواتمكـ، ودبابيس الزينة، بحيث 

ماضوف عمى نستطيع أف نخمَِّؼ عند ضيوفنا انطباعًا حسنًا ونبيف ليـ أننا أيضًا 
دروب الحضارة الحديثة... وال تنسوا موعدنا في الساعة الثانية والنصؼ تمامًا! 

 وأتمنى لكـ جميعًا أييا األصدقاء واألحبة شيية طيبة. 
قابؿ رئيس المراسـ حفاوة الناس وىـ ينيضوف واقفيف. صار الجميع 

تعزؼ  مرتاحيف، وبدؤوا يتحدثوف بخفة ومرح. ثـ أخذت عصابة مبلئكة جينـ
 بعض األلحاف الكونغولية: 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 941 - 

Balmda nanga Bakimi no mobali 

Mobabi oyo Toto yo matema  

Nakei Koluko mobali nangae 
بقي نفر قميؿ مف الناس حيث كانوا، يشربوف ويناقشوف عممية التيديد بإطبلؽ 

 العيارات النارية. فيما تحرؾ آخروف، باتجاه الباب.
Kyrie, Kyrie eleison 

Kyrie, Kyrie eleison 
أمسؾ "جاتويريا" بيد "وارينجا" وقاؿ: يجب أف نخرج، دعينا، نذىب، أو 

 سيخنقني ىذا الجو.
أجؿ، إنني أشعر بالمرض، قالت لو وارينجا وىي تقؼ، فمنذىب لمخارج حيث 
نستطيع استنشاؽ اليواء بالمجاف قبؿ تحولو إلى سمعة لمبيع مف قبؿ "كيياىو" 

 وىي تغادر الكيؼ.  و"جيتوتو". أضافت
Kyrie, Kyrie eleison 

Kyrie, Kyrie eleison 
اتجو "مواؤرا" نحو"موتوري" وقاؿ: كيؼ عرفت مبلئكة الشيطاف؟ ماىي 

 عبلقتؾ بيـ؟
تناوؿ "موتوري" قصاصة الورؽ التي سبؽ أف سممت إلى "وارينجا" مف قبؿ 

 قطاع الطرؽ الذيف طردوىا مف بيتيا في "نيروبي". 
ىذه الورقة، قاؿ "موتوري" وىو يعطي قصاصة الورؽ إلى "مواؤرا". انظر إلى 

 أظنيا لؾ.
 قرأىا"مواؤرا" وقطَّب سائبًل: مف أيف حصمت عمييا؟
 كانت في سيارتؾ الميمة الماضية، أجابو "موتوري". 

نظر "مواؤرا" إلى "موتوري"  بعينيف مميئتيف بتساؤالت مريرة: ماذا يفعؿ 
حؽ بعينيو القمقتيف؟ ىؿ يبلحقني أنا؟ لماذا كتب ىذا، موتوري ىنا؟ مف تراه يبل

ألمجرد االدعاء بأّنو وجدىا بالسيارة؟ أـ تراه يريد قراءة التعبير المرسـو عمى 
وجيي؟ ومف ىو "موتوري"؟. مف ىي "وانجاري"؟ لـ يستطع "موتوري" مبلحظة 

 ". المرارة في عيني "مواؤرا" ألّنو اتجو في تمؾ المحظة نحو "وانجاري
 يمكننا الخروج أيضًا، قاؿ "موتوري" "لوانجاري".

 تابعت جوقة مبلئكة الجحيـ عزؼ المحف الكونجولي نفسو: 
Nakai Koluka Banganga  

Poya Kosongisa mobali Nanyai 
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قرر مواؤرا فجأة أف يسأؿ "موتوري" و"وانجاري" عمف أرسميـ إلى 
"إيمموروج".وقاؿ في نفسو : يجب أف أبيف ليما أنني أعرؼ ميمتيما السرية 

 وسوؼ أبيف ليما بأنني لـ أنخدع بقصصيما الطويمة في الميمة الماضية.
و وحاوؿ أنا أقوؿ! بدأ "مواؤرا" يتحدث، غير أّنو عند ذلؾ كتـ ماكاف في ذىن 

طمسو بطرح سؤاؿ مغاير تمامًا: يا "وانجاري"، ىؿ ستزينيف نفسؾ بالذىب والماس 
 والمؤلؤ وبقية الحجارة الكريمة؟ 

راح كؿ مف "وانجاري" و"موتوري"، و"مواؤرا" يضحؾ. ثـ غادروا الكيؼ وىـ  
ال يزالوف يضحكوف. أحس مواؤرا باالنتعاش: فعبلـ كاف مضطربًا؟ أفضؿ أف 

قًا مصنوعة مف أعواد الذرة الجافة، أجابتو وانجاري. المشكمة الوحيدة ىي أرتدي حم
.  أنني ضيعت فرصة خـر أذنيَّ

 لماذا؟ سأليا موتوري ومواؤرا. 
السبب ىو أف أيامنا لـ تكف أياـ تزييف أجسادنا بالزىور والعقود. كانت أيامنا  

ؾ وانجاري بكؿ لمتزيف بطمقات الرصاص في الحرب مف أجؿ كينيا حرة! قالت ذل
 اعتزاز ألّنيا تعرؼ أف أعماؿ ومآثر شبابيا غيرت تاريخ كينيا. 

توقؼ "مواؤرا" فجأة عف الضحؾ. كاف منزعجًا. كما اسود وجيو. طفؽ قمبو 
يدؽ وكأّنو يسألو: ىؿ األمر أنؾ كنت تحمؿ في سيارتؾ تيديدًا لحياتؾ الخاصة، 

 عمى جسمو؟ مثؿ القممة التي يحمميا الواحد ويدور بيا وىي
لكفَّ "موتوري" نظر إلى"وانجاري" بقمب عامر باعتزاز وسعادة مباغتيف يا 

ياكؿ مف تسميف وانجاري، يا بطبلت أرضنا! ىؿ يتعيف -"وانجاري"، يابطمة ببلدنا 
، وكيؼ يستطيع واحدنا  عمي أف أميط المثاـ ليا عف الميمة التي جمبتني اليـو

د. سوؼ أراقبيا مدة أطوؿ قميبًل، ىميـ مساعدة اآلخر؟ ال،لـ يحف الوقت بع
"موتوري" وىو يسأؿ نفسو، فيما اليزاؿ يحدؽ "بوانجاري". ولكْف فيما بعد... فيما 
بعد... ىمس يحدث نفسو. ثـ راح يتذكر المتبجحيف في الكيؼ. شعر بالميؿ 
لمبكاء.. دعونا نخرج مف ىنا، أخذ يحض "وانجاري" و"مواؤرا"، دعونا نغادر ىذا 

 اف.المك
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 الفصـــــل الخامـــس
 

لما خرجت "وارينجا" مع "جاتويريا" مف الكيؼ، وقؼ االثناف فترة البأس بيا 
عمى متراس. سطعت الشمس المعة عمى تبلؿ "إيمموروج" وسيوليا. كانت األرض 
تيجع بيدوء. ليس ثمة برد أو رياح. وعمى الرغـ مف أنني  كنت في الضياء 

ابيح الكيربائية، أشعر وكأنني عشت عمري كمو في الكامؿ الصادر عف المص
الظبلـ. أخذت "وارينجا" تتنيد ثـ أضافت بصوت يشبو الغناء: المجد لشمس اهلل! 

 التحية لنور اهلل! 
 ينبغي أف تنشدي المدائح لنور ببلدنا، قاؿ ليا "جاتويريا". 

ألتُو ىؿ ىو النور الذي تركنا وراءنا في الكيؼ، أـ نوع آخر مف النور؟ س
 وارينجا بميجة ساخرة قميبًل.

ال. إنو النور الذي يوشؾ أف ُيطفأ مف قبؿ مف تركناىـ خمفنا. أجاب 
 "جاتويريا". 

سارا ببطء وسكوف نحو الباب الرئيسي. ثـ بدأا يتحدثاف، لـ يكف كبلميما في 
الواقع محادثة. كاف نوعًا مف التعويذ باألحرى، وكأف كبلىما يشاركاف في مباراة 

 عرية غنائية، يستشيداف بأشعار يتذكرانيا مف األحبلـ: ش
 جاتويريا: سبلمًا، يا أرضنا!

 سبلمًا، جبؿ كينيا!
 سبلمًا، يا أرضنا، 

 التي ال تخمو بتاتًا مف الماء أو الطعاـ أو الحقوؿ الخضراء!
 وارينجا: المجد لروعة ىذه األرض!

 المجد لؤلرض المحاطة بالبحيرات العميقة. 
 انا" إلى نايفاشا"!مف "تورك
 لولوي" إلى "مومباسا"!.-ومف "ناـ 

 المجد ليذا الطوؽ مف المياه الزرقاء! 
 جاتويريا: المجد، المجد لدروع األرض، 

 مف كينيا إلى جباؿ "مبيرو ئيرو"،  
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 مف "كيانجاىي" إلى قمـ "نيانداروا"، 
 مف "وائيريرا" إلى جبؿ "إيمجوف"!
 تع بو أرضنا! مرحى لمدفاع الطبيعي الذي تتم
 وارينجا: واستمع لنداء األرض! 
 لؤلنيار التي تجري نحو الشرؽ، 

 "رؤيرو"، "كانيا"، "ساجانا"، 
 لنير "تانا"، لنير "آثي"، ولنير "كيريو"، 

 إنيا تجري نحو الشرؽ، وىي تنادي 
 تعالوا، تعالوا، أسرعوا، أسرعوا، وحيوا األرض.

 باىظ، وحررت بالدماء والدموع. جاتويريا: فقد ابتيعت ىذه األرض بثمف
 وارينجا: دماء ودموع الرجاؿ والنساء. 

 دماء اآلباء واألبناء.
كاف جاتويريا أوؿ مف يصحو مف التعويذة التي تشبو الحمـ، راح يتحدث 
 بصوت مفعـ بالمرارة: وىذه ىي األرض التي يجري اآلف بيعيا بالمزاد لؤلجانب. 

رينجا تنشد األغنية التي أنشدىا "موتوري" وبداًل مف أف ترد عميو، بدأت وا
 و"وانجاري" في سيارة "مواؤرا". 

 كينيا ليست ممكًا لكـ، أييا االمبرياليوف! 
 احزموا حقائبكـ وارحموا! 

 فصاحب بيت األجداد في طريقو إليو. 
ولكف عندما يصؿ المالؾ، سيجد أف البيت برمتو قد بيع! قاؿ  "جاتويريا"، 

ذًا فمف الصحيح تمامًا أف أعماؿ التخريب لممتمكات الخاصة والعامة ىذه تحدث  وا 
 في ضوء النيار؟

 نعـ، وما إف يرفع مرتكبوىا كؤوسيـ لمشراب!  
 وبسيولة ويسر كما يمعبوف الجولؼ 

 ويذىبوف إلى حمامات "سونا" في الفنادؽ النفيسة.
 يرقصوف في نواد ليمية خاصة.

كارىـ، قالت "وارينجا". كاف اهلل بعوف ويغنوف أغنيات التباىي في كيوفيـ وأو 
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كينيا، حبيبتي، ماذا حؿ بي؟ إف قمبي مشحوف جدًا بحيث أنني أشعر بميؿ لمبكاء، 
 لـ أفكر باألمور مطمقًا عمى ىذا النحو... 

ربما كاف مرد ذلؾ تأثير الويسكي التي شربتيا: أجابيا "جاتويريا" لنذىب 
 اعز المشوي. ونبحث عف مكاف نتناوؿ فيو بعض لحـ الم

 ىنا في المرتفعات الذىبية؟ سألت وارينجا. 
ال، أليس ىناؾ أمكنة غير ىذه يرغب فييا الناس أف يبيعوا اليواء بحبات 

 القرع الصغيرة؟ سأؿ جاتويريا. 
نشتري ىواًء جيدًا، ىواًء أوروبيًا عذبًا! صاحت "وارينجا"، وكأّنيا تنادي عمى 

 مشتري اليواء األبيض.
"جاتويريا" و"وارينجا" إلى بعضيما. تحدثت عيناىما لبعضيما،  نظر كؿ مف

 ضحكا معًا. شعرت "وارينجا" أف قمبيا يخؼ. 
 دعنا نذىب إلى نجيروكا. اقترحت "وارينجا". 

ىؿ يوجد فييا مطعـ؟ سأؿ جاتويريا نجيروكا.. أيف سمعت بذلؾ االسـ؟ 
وىما يسيراف في ضحكت  وارينجا. ثـ بدأت تحكي لو المزيد عف "إيمموروج" 

 الشارع.
إف مدينة "إيمموروج" عدة قرى في قرية واحدة. دعني أبدأ باألطراؼ  

الخارجية لممدينة، حيث يعيش العماؿ ويعيش الذيف لـ تبع بعد قطع األرض  التي 
يممكونيا لمبنوؾ أو تبتمع مف قبؿ األغنياء واألقوياء.ىنالؾ أيضًا منطقة الحوانيت 

سة الجاىزة والبقالوف ومخازف الخردوات، والدكاكيف مف كؿ حيث يوجد تجار األلب
صنؼ ولوف. وىذا القسـ مف المدينة يشتمؿ عمى المعارض. وىناؾ منطقة أخرى 
ىي المنطقة الصناعية. وفي تمؾ المنطقة تجد مصانع الجعة، مصانع "ثينجيتا" 

 الخاصة بالجعة.
 

ف المنطقة الصناعية مقسمة إلى قسميف. القسـ  األوؿ ىو المنطقة ىذا وا 
السكنية لمرتفعات إيمموروج الذىبية، كانت في الماضي تسمى "كيب تاوف"، غير 
أنيا تعرؼ اآلف باسـ المرتفعات الذىبية أو بكممة المرتفعات وحدىا. اليواء ىناؾ 
طيب ونظيؼ، وذلؾ ىو المكاف الذي يعيش فيو أي شخص معتبر في إيمموروج. 

اء واألقوياء. ولكف ىؿ تسمونيا بيوتًا أـ مقرات! بيوتًا إنيا تحتوي عمى بيوت األغني
أـ محض روائع؟ الجدراف مبنية مف الحجارة المجموبة مف "نجيرو". واألسطحة 
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مصنوعة مف القرميد األحمر، كما أف النوافذ مف الزجاج األزرؽ  الداكف، مثؿ مياه 
ليا مختمؼ  البحيرات أو مثؿ السماء في نيار صحو. وىي مزينة بقضباف حديد

أشكاؿ الورود. أما األبواب فمصنوعة مف خشب األغمفة، ومنقوشة بأشكاؿ رائعة 
متنوعة. كما أف أرض الغرؼ مكسوة بالخشب، الخشب المطمي والناعـ والبلمع 
جدًا، بحيث يستطيع المرء رؤية صورتو بو ويمكف لممرء استخدامو كمرآة لتسريح 

تنافسوف فيما بينيـ. إذا بنى شخص منيـ الشعر. إف سكاف المرتفعات الذىبية ي
بيتًا مف عشرة غرؼ مع عشرة مداخف، فإف شخصًا آخر سيبني بيتًا مف عشريف 
ذا ما استورد شخص سجاجيد مف اليند، فإف شخصًا  غرفة مع عشريف مدخنة. وا 

 آخر سيستورد سجاجيد مف إيراف، وىكذا دواليؾ...
ى القدس الجديدة، نجيروكا، وتمؾ أما القسـ اآلخر مف المنطقة السكنية فيسم

ىي المنطقة السكنية الخاصة بالعماؿ والعاطميف، إنيا المنطقة التي  يعيش فييا 
بؤساء كينيا. ولكف ىؿ أكواخيـ ىذه منازؿ أـ أّنيا أعشاش الطيور التي تحدث 
عنيا "كيياىو واجاثيكا"؟ إف جدراف وأسطحة ىذه األكواخ مصنوعة مف صفائح 

قائب التاربوليف والبوليتيف العتيقة. ىذه ىي أحياء إيمموروج الفقيرة. التنؾ، ومف ح
وىذا ىو المكاف الذي تستحضر فيو جعة "ماثينغ ايثا"، و"تشانفا" و "تشيبوكو"، 

والجعة تصبح أكثر قوة بإضافة الكينيف -وغيرىا مف صانعي الجعة المحرمة 
الحي وكأنو جينـ التي  واألسبرو لكي ترىؽ العماؿ. إنني أحيانًا  أتصور ىذا

 وصفيا إنجيؿ المسيحييف... 
 لماذا، سأليا "جاتويريا". كيؼ يبدو شكؿ ىذا المكاف؟

كيؼ تطرح ىذا السؤاؿ، وكأّنؾ أجنبي في كينيا؟ ألـ تزر  في حياتؾ منطقة 
أحياء الفقراء في نيروبي لترى بأـ عينيؾ ميد جيش البراغيث، وبؽ األسرَّة الذي ال 

عمى الجدراف صعودًا وىبوطًا، أو الخنادؽ اآلسنة، والتي تسبب  يعد وىو يسرح
المرض، خنادؽ مميئة بالمياه الكريية، والبوؿ والبراز، واألطفاؿ العراة وىـ يسبحوف 
في ىذه الخنادؽ بالذات؟ حي الفقراء ىو حي الفقراء. إنيـ ال يجروف أية عممية 

 -وجثث الكبلب والقطط الميتة تجفيؼ ىنا في "نجيروكا". إف براز اإلنساف وبولو
كؿ ىذه األشياء تجعؿ المنطقة تفوح برائحة كأّنيا العفف ذاتو... أضؼ إلى ذلؾ 

فكافة ىذه الغازات يحمميا  -العفف دخاف الغازات الخطيرة مف المنطقة الصناعية
أف كؿ نفايات ومخمفات المصانع تودع  -وأضؼ أيضاً -الريح إلى حي الفقراء 

سبب مقارنتي حي الفقراء بالجحيـ. أف ُيدفف شعب في حفرة  ىنا، وسوؼ تعرؼ
مميئة بالبراغيث والقمؿ. وبؽ األسرَّة، أيُّ جينـ يمكف أف تكوف أسوأ مف ذلؾ؟ 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 946 - 

 فرغت وارينجا مف حديثيا بمرارة.
براغيث، وقمؿ، وبؽ أسرة... أال يزاؿ ىناؾ الكثير مف ىذه في أحياء  

الطفيميات التي تركناىا وراءنا في الكيؼ؟ سأؿ "إيمموروج" الفقيرة، وبما يزيد عف 
 "جاتويريا" ببطء، وبصوت منخفض كأنو يحدث نفسو. 

في تمؾ المحظة، شاىدا حافمة صغيرة تقترب بأقصى سرعتيا. حركت  -
"وارينجا" يدىا إليقاؼ السيارة. توقفت وصعد كبلىما إلييا. وبعد دقيقة واحدة أو 

وروج" الجديدة، التي يممكيا أعور يدعى زىاء ذلؾ، وصبل إلى ممحمة "إيمم
"تومبو"، طمب جاتويريا ثبلثة أرطاؿ مف لحـ الماعز. وطمب مف "تومبو" أف 
يضمنيا قميبًل مف الضموع، ولكف مف دوف أية فضبلت. حدجو "تومبو" بعينو 
الوحيدة وقاؿ لو: إف "تومبو" لف يبيع أية قطعة مف المحـ ألي إنساف دوف حشوىا 

ف عمى جاتويريا أف يتذكر أنو اآلف في "نجيروكا"، )حي بقميؿ مف ا لفضبلت.. وا 
الفقراء(، الحي الشعبي وليس في المرتفعات الذىبية، بيف األثرياء. طمب "جاتويريا"  

 منو تضمينيا قطعة مف الكبد بداًل مف الكروش. فوافؽ "تومبو".
يجاور ممحمة ذىب كؿ مف "جاتويريا"، و"وارينجا" إلى ماوراء الحانوت الذي 

"تومبو". كانت الغرفة األمامية ىي الحانوت، أما غرؼ المؤخرة فكانت البارات. 
وكاف الكثيروف مف الزبائف يشربوف جعتيـ وىـ يجمسوف عمى أقفاص مف البيرة 
الفارغة. كاف البار الرئيسي مزدحمًا بالزبائف غير أف نادؿ البار دؿَّ جاتويريا 

 ارغة.و"وارينجا" إلى داخؿ غرفة ف
جمس االثناف عمى أقفاص. أحضر نادؿ البار ليما زجاجتيف مف جعة 

 "توسكو". أخذا يشرباف البيرة مف الزجاجات وىما ينتظراف طبخ المحـ. 
 لقد حذرتني الخطب التي سمعتيا في الكيؼ تحذيرًا تامًا، قالت "وارينجا" 

كينيا. "قاؿ  في الحقيقة، لـ أصدؽ إال بشؽ النفس أنني كنُت بالفعؿ ىنا في
جاتويريا"، ثـ ىز رأسو وراح يتكمـ وكأّنو يحدث نفسو. سرقة حديثة... لصوصية 
حديثة... إذًا، إف مف الصحيح تمامًا بأف صرح التطور مشيَّد فوؽ جثث الكائنات 

 البشرية.
ىؿ وجدت الشيطاف الذي كنت تبحث عنو؟ سألتو "وارينجا" وىي تضحؾ. أو 

بارحة: إنؾ قادـ إلى ىذه المناطؽ بحثًا  عف مواضيع أال تتذكر أنؾ قمت لنا ال
معقولة لموسيقاؾ؟ أـ أف شيطانؾ أقصي عف المشيد بوساطة بطاقات الدعوة التي 

 أعطاىا إياىا "مؤيريري واموكيراي"؟ 
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أحسب أنني كنُت أجري بسرعة كبيرة جدًا،  قاؿ "جاتويريا". وأظف أنني كنُت 
خرى. اإليماف ىو إيماف وال يحتاج في الحقيقة أعمِّؽ ثقة كبيرة عمى البطاقة األ

لشيادة العينيف حتى تترسخ جذوره. األمر الميـ بالفعؿ ىو الفكرة التي يتمكف المرء 
 مف بناء مواضيع موسيقية عمييا. 

إذًا أنت لـ تعثر عمى شيطاف واحد حتى بيف األجانب، مثبًل؟ سألت 
 "وارينجا". 

لواقع، إذا كاف الشيطاف موجودًا حقًا أو أّنو إف ما أقولو ىو أنو ال فرؽ في ا
 مجرد صورة خيالية لمعالـ. 

وماذا عف القصة التي كانت تزعجؾ إذًا؟ شددت "وارينجا" الضغط عميو. أـ 
أنؾ مثؿ  ذلؾ الراقص المسكيف الذي يزعـ أنو غير قادر عمى الرقص ألف 

 األرض مميئة بالحجارة؟ 
ويريا" ثـ توقؼ وكأف أسئمة "وارينجا" أوقعتو ليس تمامًا... ولكف... بدأ "جات 

في حيرة وتردد. تعرفيف، الموسيقا.. أو لنقؿ التأليؼ الموسيقي... توقؼ  عف 
الكبلـ ثانية وكأّنو غير متأكد تمامًا مما يريد قولو، الطريقة التي أراىا بيا  ىي 

حبٌّ يميـ التالية: يجب أف يستميـ التأليؼ الفني عف طريؽ الحب.. حب البمد.. 
المؤلؼ كي ينشد تراتيؿ المديح لمجماؿ والوحدة والشجاعة. والنضوج والبسالة وكـر 
الببلد. لقد كنُت دائمًا أحمـ بتأليؼ الموسيقا تمجيدًا لمبلحـ أمتنا البطولية، وثناًء 
عمى أبطالنا الوطنييف مثمما ألؼ "بيتيوفف" سيمفونية "البطؿ" عمى شرؼ نابميوف 

"سيرجي بروكوفييؼ"، موشحو الذي اعتمد عمى مآثر "الكسندر أو مثمما ألؼ 
نيفسكي" الذي كاف واحدًا مف أبطاؿ روسيا الوطنييف. إنني أحب تأليؼ موسيقا 
تعبر عف روح وطموحات وأحبلـ وطننا... ولكف أي نوع مف الحديث ذلؾ الذي 

 ف؟ سمعناه في الكيؼ؟ ألـ يكف مثؿ صقيع الصباح الذي يتمؼ براعـ حب الوط
ال، ردت "وارينجا" بسرعة. إف حديثًا مف ذلؾ النوع ىو المطر الذي يجب أف 
يجعؿ حب الوطف الدفيف يتبرعـ ويزىر. ليس ثمة حب بمعزؿ عف الكراىية. كيؼ 

 تستطيع اإلعبلف عما تحب إذا لـ تعرؼ ماذا تكره؟ 
ـ خذ مثبًل طفبًل صغيرًا ال يتكمـ. إف صيحاتو تدؿ عمى مايحب ومايكره. أل

نخرج مف ذلؾ الكيؼ ونحف ننشد القصائد لوطننا؟ إف في كينيا وطنييف وأبطااًل 
بقدر يكفي إللياـ التأليؼ الوطني ألـ يولد "كيماثي" مف امرأة كينية؟ إف أكبر عقدة 
لديؾ ىي غياب الحب، ألنؾ لـ تعرؼ أبدًا، ماىي الكراىية. مف الصحيح تمامًا، 

لذي ليس لو أبواف يرعيانو لف يأكؿ البراز عبر ىنيية مف الزماف، أف الطفؿ ا
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ذا ترعرع في كنؼ الحب اآلسر الذي يحميو، فإّنو لف يتعمـ أي شيء.  قطعًا. وا 
سوؼ ال يتعمـ مطمقًا  الفرؽ بيف القذارة والنظافة، والكراىية والمحبة... فالبياض 

ف أولئؾ الذيف تركناىـ وراء نا في الناصع ىو الذي يبيف لنا السواد الحالؾ. وا 
 الكيؼ ىـ الذيف يعرفوننا عمى أبطاؿ أرضنا الحقيقييف. 

ال، ال، إنؾ في ذلؾ تغالطيف وتخمطيف كثيرًا مف األمور، رد  جاتويريا بسرعة 
 وكأف وارينجا المست نقطة حساسة في شغاؼ قمبو. 

 في تمؾ الحاؿ، أرني ماتكره، أرؾ ماتحب، أـ أنؾ ال تعرؼ أيف تقؼ؟ 
لماذا تشدينني لمعودة إلى بيتي وذكرياتي التي أوثر نسيانيا؟ آه، أيتيا المرأة، 

 سأليا جاتويريا.
 مف أيف أنِت؟

مف "ناكورو". ووالدي ممؾ مف مموؾ التجارة. إنو يممؾ حوانيت عديدة في 
"ناكورو"، ومجموعة مف المزارع في "وادي الريفت"، فضبًل عف أعماؿ  تجارية 

لتصدير واالستيراد: أحذية، أنسجة، أزىار، أخرى ال تعد وال تحصى ليا عبلقة با
وبذور. ليس عميؾ إال أف تذكري أي صنؼ مف التجارة فتجديف أف لوالدي ضمعًا 
فيو. إنو يشغِّؿ عددًا مف الطائرات لكثير مف عمميات االستيراد والتصدير الخاصة 

ثروتو  بو. وأنا ولده الوحيد، كاف ىدفو أف يرسمني إلى أمريكا حتى أتعمـ كيؼ أدير
وأرباحو... إدارة أعماؿ.. ذلؾ النوع مف الثقافة التي تبجح بيا "مؤيريري 
واموكيراي"، الميمة  الماضية. أما بالنسبة لي، فمـ أرغب في يـو مف األياـ اتباع 

 خطوات والدي.  
 ولـ ال؟ 

ألّف قمبي كاف دائمًا مع العماؿ في مزارع الشاي الخاصة بوالدي. إنيـ ىـ 
ا ينشدوف أحمى األناشيد لي، والذيف يحكوف القصص المثيرة، والذيف الذيف كانو 

كانوا في الغالب يعزفوف لي آالت الجيتار أو الكماف المصنوعة مف الخيزراف... 
كـ أحب النظر إلى األكواخ التي كانوا يعيشوف فييا، والطعاـ الذي يأكمونو، 

يف فقرىـ المدقع وبيف غنى واألسماؿ البالية التي يرتدونيا، وعندما كنت أقابؿ ب
أناشيدىـ وسعة معموماتيـ، تنتابني كراىية عنيفة إزاء والدي. ألـ يكف العماؿ بشرًا 
مثمنا؟ كاف والدي أحيانًا يضربيـ بالقضيب ويشتميـ ويسمييـ أبقارًا بكماء. ىؿ 
تعرفيف أنني في أحد األياـ رأيتو يضرب والدتي ألنيا طمبت منو التوقؼ عف 

جوز طاعف في السف. وعندما بدأت فيما بعد أتساءؿ عف األمور، ضرب رجؿ ع
أراني والدي العصا، ومنعني مف االقتراب مف أحياء العماؿ. لـ أتوقؼ عف زيارة 
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العماؿ، وأعتقد أف ذلؾ ىو مادفعو إلى إرسالي إلى أمريكا في مرحمة كنت ال أزاؿ 
 فييا صغيرًا يافعًا. 

 ريكا؟ ماىي المدة التي قضيتيا في أم -
 خمس عشرة سنة. -
 !. في بمد أجنبي!   خمس عشرة سنة -

ألـ أقؿ لؾ إنني ذىبُت إلى ىناؾ عمى إثر حصولي عمى الشيادة اإلعدادية؟ 
 لـ أسافر بمنحة دراسية. لقد كاف والدي يدفع مف جيبو كؿ التكاليؼ. 

 وماذا كنت تدرس طيمة تمؾ السنوات؟ سألت وارينجا. 
ة. ولكنني انتييت أخصائيًا بالموسيقى، أعزؼ  اآلالت أشياء مختمفة ومتعدد

الموسيقية مثؿ البيانو واألورغاف والكبلرينيت والمسجمة والطبؿ. درست التأليؼ 
وتاريخ الموسيقا الغربية مف عيد "بانغ" و"ىاندؿ" في القرف السادس عشر إلى آخر 

ذي قضى نحبو عاـ األياـ الحاضرة، أياـ "تشايكوفسكي" و"إيغور سترافينسكي"  ال
، كما درست قيادة الفرؽ الموسيقية وأشياء مف ذلؾ القبيؿ. إف ما أثارني 9979

فوؽ كؿ شيء ىو الخطب مف نوع خطبة "باخ" "موسيقى القداس الثانوية"، 
و"عاطفة القديس ماثيو"  و"مسيح" "ىاندؿ" و"إيميجا" "ميندلسوف". ولكف عندما سمع 

الجامعات لمدراسة في سبيؿ الحصوؿ عمى إجازة  والدي أنني ذىبُت  إلى كؿ تمؾ
في الموسيقا، وأنني لـ أختر دراسة إدارة األعماؿ، أرسؿ لي برقية بطوؿ سكة 
الحديد. قاؿ لي بيا: إنو ال يستطيع االستمرار بصرؼ ألوؼ الشمينات التي أنفقيا 
عمى تعميمي لكي أتخرج بشيادة في الغناء. وحمؿ "الجيتار" عمى كتفي مثؿ 
محتالي بمدة "مونديري" في "ناكورو". طمب مني االختيار بيف الموسيقا، التي قد 
تحكـ عمي بقضاء بقية عمري كزنجي منشد مترحؿ، وبيف إدارة األعماؿ التي 
ستخولني العودة إلى البيت كابف عزيز عميو. حسنًا، كيؼ أستطيع أف أشرح لو أف 

ؿ األفارقة الذيف نقموا إلى أمريكا ما رأيت عميو أثرياء أمريكا في معاممتيـ لنس
كعبيد قبؿ حوالي ثبلثمائة سنة ىو نفس مارأيتُو  يفعؿ بالتماـ مع عمالو؟ كيؼ 
أقوى عمى أف أقوؿ لو: "إف إقامتي الطويمة  في أمريكا كشفت لي الظبلـ والجيؿ 
الذي يقود بو أناس مف صنؼ والدي  كينيا؟ لـ أجبو، إنما اخترت الموسيقا لكي ال 

 تحكـ النقود بحياتي  مف قريب أو بعيد. ت
وفي تمؾ األياـ، لـ يكف والدي ينتمي لمكنيسة، ولكْف حتى بعد عودتي  مف 

إذ إف  لوالدي اليـو مقصورة  -أمريكا واتضاح أّنو كاف دعامة مف دعائـ الكنيسة
عائمية خاصة في مقدمة الكنيسة وبجانب المذبح  فإّنو لـ يغفر أبدًا ما بدا لو 
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ودًا ومعصية مني. لقد وجو لي والدي السؤاؿ التالي: فيما عدا الماؿ، ماىو جح
الشيء اآلخر الجدير بالكفاح  عمى ىذه األرض؟ كيؼ تقوى عمى دفف مواىبؾ 
في التراب مثؿ الخادـ المعيف الجاحد؟ عند ذاؾ وفي ذلؾ المكاف، تناوؿ إنجيمو 

لنا "مؤيريري" في الحافمة الميمة  وراح يقرأ عميَّ نفس الحكاية الرمزية التي سردىا
الماضية. لما فرغ مف ذلؾ قمت لو: ياوالدي، كيؼ أقوى عمى أكؿ الطعاـ 
المسروؽ مف أفواه الجياع؟ وكيؼ أقوى عمى شرب الماء المسروؽ مف العطاش؟ 
ردَّ عميَّ بالمثؿ قائبًل: ماذا! ىؿ تريد أف تقوؿ لي بأّنؾ تعرؼ أكثر مف الكاىف 

، الذي حضر مؤخرًا إلى ىنا وقدـ لنا المواعظ عف تمؾ المواىب "بيمي جراىاـ"
 نفسيا؟ إنؾ غير كفؤ حتى لمسح حذاء "بيمي جراىاـ"! 

كاف الشيء الثاني الذي عرفو والدي ىو أنني وظفُت مف قبؿ الجامعة لمبحث  
في ثقافتنا، وتقاليدنا وعاداتنا، السيما مايتصؿ منيا بالموسيقى فوصؿ  إلى مرحمة 

طيعة. استدعاني مرة ثانية وسألني: كيؼ تقوى عمى نتفي  مف كؿ شعري أماـ الق
كرادلة الكنيسة؟ كيؼ تعريني أماـ الرب، بحيث  يستطيع الصغار الرضع رؤية 
عريي. تذكر "حاـ" القديـ، الذي شاىد عري "نوح"، ورفض أف يفعؿ أي شيء إزاءه 

نة إنجاب أبناء الظبلـ أبد ماذا فعؿ لو الرب؟ ىؿ تعرؼ؟ لقد حمَّْت عميو لع -
الدىر. ولو أف الرب لـ يشفؽ عميو وأرسؿ أبناء "ساـ" إلى قارتنا أفريقيا، أيف يمكف 
أف نكوف نحف أوالد "حاـ" اآلف؟ أغرب عف وجيي واتبع خطوات "حاـ". اذىب 
وتسكع في كؿ أنحاء العالـ والترجع إلي إال بعد التوقؼ عف رمي آللئ مواىبؾ 

 ، وأكؿ الفتات مف نفس الطبؽ الذي تأكؿ الخنازير منو. أماـ الخنازير
في ىذه األياـ، ال أذىب قطعًا إلى البيت، إنني أحاوؿ اآلف ادخار النقود لكي 
أتمكف في يوـٍ مف األياـ مف تسديده األمواؿ التي أنفقيا عمى تعميمي لكي أتحرر 

 مف أي التزاـ بذلؾ. 
تتنيد، ماىو اسـ والدؾ؟ لعمني ذلؾ يدؿ عمى طموح، قالت، وارينجا وىي 

 أعرفو، فقد نشأت في "ناكورو".
في ىذه الحاؿ ، لف أقوؿ لؾ اسمو، أجابيا "جاتويريا" بسرعة.  ال أود أف 
أقوؿ لؾ مف ىو ألّنؾ قد تكرىينني أيضًا. وحتى إذا لـ  تقولي شيئًا، لف أقوى عمى 

ذلؾ بأنؾ تعرفيف  النظر إليؾ وجيًا لوجو، ألنني كمما نظرُت إليؾ، سيذكرني
والدي، وبذلؾ تعرفينني أيضًا.  ال، إنني حتى ال أستخدـ اسمو. إنني أحب أف 

 أشؽ طريقي الخاص في ىذا العالـ وأترؾ أثره ورائي أبد الدىر.
وقبؿ أف تتمكف "وارينجا" مف قوؿ أي شيء جوابًا عمى ذلؾ، كاف المحـ الذي 
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إلى قطع صغيرة. ثـ  جاءت  ينتظرانو قد أحضر عمى طبؽ مف الخشب، مقطعاً 
 صينية عمييا خميطة كبيرة مف البصؿ والفمفؿ الحار والثـو األخضر.  

أخذ االثناف يتناوالف المحـ بصمت. كاف "جاتويريا" يقمِّب أشياء كثيرة  في 
ذىنو. قاؿ لنفسو مفكرًا: لـ أعرؼ ىذه الفتاة إال في سيارة "مواؤرا"  الميمة السابقة، 

"نيامكيما" إلى "إيمموروج"، ثـ في صبيحة ىذا النيار، ومع ذلؾ أثناء سفري مف 
أقوؿ ليا كؿ األسرار التي كنُت أحتفظ بيا داخؿ صدري. فيؿ ياترى أثرت بي 

 أحداث الكيؼ؟
كانت األفكار نفسيا، تدور في ذىف "وارينجا" فاألشياء التي وقعت  ليا خبلؿ 

قًا. استرجعت في ذاكرتيا كيؼ الساعات األربع والعشريف األخيرة كانت مذىمة ح
ىجرىا حبيبيا "جوف كيموانا"؛ وكيؼ طردت مف عمميا مف قبؿ السيد "كييارا"، 
ألنيا أبت أف تفتح فخذييا، وكيؼ طردت مف بيتيا مف قبؿ صاحب المنزؿ، ثـ 
كيؼ أعطيت رسالة تيديد موقعة مف قبؿ مبلئكة الشيطاف. تذكرت... وفي الحاؿ 

تتناوؿ قطعة الورؽ وتعرض عمى "جاتويريا" كيؼ كاف  تمقفت حقيبة يدىا لكي
األغنياء يستخدموف السفاكيف وقطاع الطرؽ. نظرت وفتشت، ولكنيا لـ تجدىا. 
سياف، قالت: تحدث نفسيا، ثـ استجمعت خيوط أفكارىا عف "جاتويريا"، وعف 

ؿ يظف النزاع بيف الوالد وابنو. لماذا قاؿ إنو يريد أاّل أكرىو؟ تساءلت في عجب. ى
؟ ىؿ يظف أنو وجد واحدة مف "الجاىزات لمتسميـ"؟  أننا سنرى بعضنا كؿ يـو

وفجأة خرجت وارينجا مف عالـ أفكارىا بفعؿ صوت "جاتويريا" الذي كاف 
 أشبو بصوت رجؿ يمبط برجمو يمينًا ويسارًا في الماء لكي ال يغرؽ. 

ثقافتنا   ماذا! ىؿ سيخطر لي في يـو مف األياـ أف أىجر التزامي تجاه
 وأشارؾ في أحبلـ اليقظة عف بيع التراب لمفقراء بحبات القرع الصغيرة؟  

أحبلـ اليقظة عف بيع ىواء اهلل المجاني لمناس! قالت وارينجا بصوت أشبو 
بساعة تدؽ. يزرع الناس الزنبؽ في الجو لكي يرسموا حدودًا ثـ  يعمنوف: مف ىنا 

 إلى ىناؾ، ىذا ىو نصيبي مف اليواء.
بلـ يقظة عف بناء أعشاش عصافير لمفقراء كي يتمكف مبلؾ األراضي  أح

 مف جني أرباح ىائمة، قاؿ "جاتويريا". 
وأحبلـ يقظة عف امتبلؾ عشرات مف الصديقات والصاحبات. قالت "وارينجا" 
بصوت متيدج تخالطو الدموع. ىؿ يعرفوف كـ مف قمب حطموه  وفتتوه إلى قطع 

الكثيرة التي أتمفوىا، والحيوات العديدة التي عفَّروىا  صغيرة؟ ىؿ يعرفوف األجساد
في التراب بحيث تستطيع كؿ فتاة، وىي تفحص جسدىا الخاص، رؤية مرض 
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الجذاـ الذي أصابيا عف طريؽ الرجاؿ؟  صار جسد المرأة في ىذه األياـ جثة 
دفف عفنة، وصارت حرارة جسدىا نارًا تأتي عمى حياتيا، كما صارت أنوثتيا قبرًا ت

فيو خصوبتيا...  ىؿ يعرفوف عدد البنات المواتي دفعوىف لرمي أطفاليف 
 بالمراحيض أو قتميـ وىـ مازالوا في األرحاـ؟ 

دعني أقؿ لؾ مايمي. حيف تكوف امرأة في ريعاف شبابيا، تراودىا أحبلـ 
جميمة عف مستقبؿ تركف فيو مع زوجيا وأطفاليا أبد الدىر بسبلـ  منزلي في بيت 

. وىناؾ مف يحمموف بالمصاؼ الثقافية العميا التي يرتقوف إلييا، بالمناصب يخصيـ
اليامة التي يعيد بيا إلييـ، بالمآثر البطولية التي سيؤدونيا لصالح وطنيـ، مآثر 
تميـ األجياؿ القادمة  عمى التغني بيا عمى النحو التالي: أوه، يا أمنا، يا بطمة  

حمـ فيو فتاة بمستقبؿ باىر، مفعـ بالمآثر وطنية عصامية!  وفي الوقت الذي ت
البطولية، مع أف نيدييا لـ يبرزا بعد.ولكف ليس عميؾ إال انتظار بروزىما. وليس 
عميؾ إال انتظار تورد خدييا. انتظر حتى يبدأ أمثاؿ "بوس كييارا" بالصفير ليا 
 وعرض نقميا بسيارات "المرسيدس بنز" التي يممكونيا إلى األضواء الساطعة

 والمرابع الميمية في "نايفاشا" و"مومباسي". 
أوه، نعـ، انتظر فقط حتى ترى المعجزات الفاتنة لقضاء فترات الظييرة والميؿ 
والفنادؽ الفاخرة المكمفة في "نيروبي"؛ وأنا أقوؿ لؾ: إف  فتاتنا ستستيقظ صبيحة 

مثؿ يـو مف األياـ لتجد أف كؿ أحبلميا تركف مبعثرة ومحطمة عمى األرض، 
شظايا الفخار المكسورة. ىناؾ، ترقد شظايا أوىاميا مبعثرة عمى الرماؿ. قؿ لي 
أنت، يامف تبحث في ثقافة شعبنا؛ عندما يتكسر قدر الفخار، ىؿ يمكف ترميمو؟ 
أيف ىو الحرفي الذي يقوى عمى جمع شظايا حمـ فتاة عذراء، مثؿ الحمامة التي 

بل، كبل! كيؼ طرح الصبية ذلؾ في أحيت إحدى  الفتيات في الحكاية؟ كبل، ك
 ُأغنيتيـ  الراقصة "موتوو". 
 إنو لمنظر مذىؿ، 

 قدر الفخار اآلف محطـ 
 عندما جئت مف نيروبي 
 لـ أكف أعرؼ أبدًا أنني 
 سوؼ أنجب طفبًل يسمى 
 صانع الشجاعة المدىشة 

 ىيا يابني قومي، تعالوا لنبكي معًا! تعالوا وشاىدوا العجائب الحديثة.
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يمكف تسميتنا اليـو إال بحممة األطفاؿ المحكوميف باليبلؾ، عوضًا عف ال 
تسميتنا بحممة أبناء القامات البطمة. ال، ال. إذا كسر قدر الفخار، ال يمكف ترميمو 

السكرية مف قبؿ  -عمى اإلطبلؽ. عمى ىذا النحو تتحطـ أحبلمنا نحف  الصبايا
 السكرية...... -الوحوش

ذلؾ الدموع تنيمر عمى وجنتي "وارينجا"،  ثـ تصؿ إلى شاىد "جاتويريا" إثر 
األرض.. وارينجا، ياوراينجا؛ ماخطبؾ؟ سأؿ جاتويريا، مندىشًا. ماذا تراه  فعؿ 

 ليذه المرأة؟ 
تناولت "وارينجا"  حقيبة يدىا، وأخرجت منديبًل مسحت بو دموعيا. حاولت  

عت حديثيا بالصوت االبتساـ، غير أنيا لـ تستطع فعؿ ذلؾ بشكؿ جيد. فتاب
 الحزيف نفسو..

ف كاف فيو بعض شيء أيضًا.... ماذا أقوؿ لؾ وكيؼ أقوؿ  إنو الشيء.. وا 
عمى  -لؾ أييا الغريب في حياتي؟ ولكف في الحقيقة ليس في األمر شيء سري

ذلؾ ألّنو أمر يحصؿ -الرغـ مف أنني لـ أحؾ ألي شخص آخر. مف ذي قبؿ 
إف حكايتؾ ىي التي جعمتني أتطمع لموراء عمى أياـ لمفتيات في كافة أرجاء كينيا. 

حياتي بغضب؛ وأستطيع أف أرى بكؿ وضوح أيف تحطمت  أحبلمي إربًا إربًا مثؿ 
قدر الفخار الذي اعتاد الفتياف الغناء عنو في رقصة "الموثوو"، ماذا أحكي لؾ؟  

 ومف أيف أبدأ؟ 
، أو عندما أكوف صدقًا، إنني أستطيع حتى في ىذا اليـو ونحف نجمس ىنا

وحيدة أقمب األمور في ذىني بصمت، أو عندما أضرب عمى اآللة الكاتبة أو 
أسير في الطريؽ، أستطيع سماع قرقعة القطار الثقيمة وىويسير فوؽ السكة باتجاه 
مكاف وقوفي انتظارًا لنقمي بعيدًا عف المشاكؿ التي  جابيتيا في "ناكورو". أقؼ 

التقاطع المستوية. بجانب مقاطعة "كباكيا"، قطاع  في منتصؼ السكة، قرب نقطة
، في "ناكورو"، لقدكاف ىذا  حوالي الساعة الحادية عشرة مف صباح األحد. 58

 أقبؿ القطار نحوي، ينفث  البخار، ويتنفس بصعوبة، ويغني كما يبدو: 
 ذاىب إلى أوغندا
 ذاىب إلى أوغندا
 ذاىب إلى أوغندا

 ذاػػػػ ىب
 ذاػػػػ ىب
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 ذىب، اذىب اذىب، ا
 ب... أو أو أو!  -ذاػػػػ ىػػػ 

 أغمضت عيني، رحت أعد: واحد، اثناف، ثبلث، أربع، خذني اآلف. 
غطَّْت "وارينجا" رأسيا بيدييا. كانت ترتجؼ  بقضيا وقضيضيا، وكأنيا 
كانت أماـ القطار بالفعؿ. كانت قطرات مف العرؽ تتشكؿ عمى جبينيا كأنيا ترى 

سحقيا تحت عجبلتو. ىب "جاتويريا" واقفًا  ووضع يديو القطار وقد أوشؾ عمى 
 عمى كتفييا وىزىا قميبًل وىو يسأؿ: ماذا دىاِؾ؟ ماخطبؾ؟  

(2) 
. 9953لقد ولدت "جاكينتا وارينجا"، في "كامبورو" جيتنجورى كياوايريرا" سنة 

ف وفي تمؾ الفترة كانت كينيا تحكـ مف قبؿ االمبريالييف البريطانييف في ظؿ قواني
قمعية جدًا تحت اسـ قانوف الطوارئ. وكاف وطنيونا بقيادة "كيماثي وا واثيوري" قد 
أقسموا قسـ الوحدة، معمنيف أنو ماداـ الموت حقيقة مف حقائؽ الحياة، فإنيـ 
سيناضموف ضد اإلرىابييف البريطانييف حتى تنتيي كافة أشكاؿ القمع والتعذيب مف 

قنابؿ في "نيانداروا" وجبؿ كينيا مثؿ قصؼ الرعد. الببلد. كاف أزيز البنادؽ ودوي ال
وعندما رأى اإلرىابيوف البريطانيوف، مع حراسيـ مف أىؿ الببلد، كبلب حراستيـ 

أّييا األنغاؿ القصيموف، يامف بعتـ وطنكـ مف أجؿ  -مف الكينييف المخمصيف
إنيـ قاب قوسيف مف اليزيمة عمى أيدي قوات الفدائييف  -إشباع كروشكـ

 ماوماو"، أفرطوا في تعذيبيـ الطائش وقمعيـ لفبلحي وعماؿ الوطف كمو."ال
، اعتقؿ والد "وارينجا" في "فانياني". وبعد سنة مف ذلؾ 9954في سنة 

 اعتقمت والدتيا وحبست في سجني "النجاتا" و"كاميتي". 
كانت "وارينجا" آنئٍذ في الثانية مف عمرىا فقط، وكاف زوج عمتيا يعمؿ في 

لحديدية عندىا، ثـ في مجمس بمدة "ناكورو". شبَّت "وارينجا مع أبناء السكؾ ا
عمتيا. كانوا في األياـ االولى يعيشوف  في مقاطعة " الند بانيا"، ولكف ما إف جاء 

 /.58يـو االستقبلؿ حتى نقموا إلى بيت مف بيوت المجمس في القسـ /
لقرب مف منطقة "شودي التحقت "وارينجا" بالمدرسة في إعدادية "باىاريني"، با

/. بالتماـ، 58باكو". أما ابف عمتيا فقد التحؽ بمدرسة "بونديني"، بجانب المقسـ /
قرب "ماجينجو"، و"بونديني". كانت تذىب عبر أكواخ "ميثونج" المغطاة بالقش إلى 
المنطقة الخالية المعدمة بالقرب مف ممحمة المجمس البمدي. وبعد ذلؾ كانت 
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ي"، وقبؿ أف يدؽ الجرس األخير كانت تحتؿ مكانيا في تركض عبر "بوندين
العرض الصباحي. كانت أحيانًا، بعد الدواـ المدرسي أو في يومي السبت واألحد، 
تطوؼ مع أبناء عمتيا حوؿ "بونديني" لمراقبة النساء وىف يتصيدف الرجاؿ أو 

روف كافة لمراقبة الرجاؿ أثناء منازلة بالسكاكيف. وفي أحياف أخرى، كانوا يزو 
"كيزيواني"، "كالوليني" "كيفومبيني"، "شوري ياكو"، -المناطؽ السكنية المجاورة 

لمجرد إمعاف النظر بالناس  -"امبوكوريوا"، )المعرفة أيضًا بالمخيـ الصومالي(
والمنازؿ والحوانيت. وكانوا يذىبوف أحيانًا لسماع الحفبلت الموسيقية أو لمشاىدة 

ينغاؿ"، كما كانوا أحيانًا يذىبوف إلى عروض السينما المسرحيات في قاعة "مين
المجانية في "كاموكونجي". وكانوا أحيانًا يتمشوف عمى طوؿ طريؽ بحيرة "ناكورو" 
وينزلوف إلى شاطئيا لمشاىدة طيور "الفبلمينجو"، وغيرىا مف الطيور، أو يذىبوف 

 إلى الحمبات لمراقبة سباؽ السيارات والدراجات النارية.
أف ماكانت تستعذبو أكثر مف كؿ شيء لـ يكف مراقبة العاىرات وىف غير 

يتعاركف عمى الفوز بالرجاؿ، أو السكارى وىـ يبولوف ويتقيئوف في مجاري  المياه 
المكشوفة؛ ال، بؿ ىو الذىاب إلى الكنيسة لمصبلة واالستماع إلى المواعظ، فقد 

كنيسة "الحديقة المقدسة" كانت عمتيا تأخذىا كؿ يـو أحد إلى قداس الصباح في 
لقد تـ تعميدىا في تمؾ الكنيسة، ومنحت اسميا الجديد "جاكينتا". أما ما كانت 

عمى الرغـ مف أف عينييا ال تريـ شاردة  -"وارينجا" تسعى جاىدة لتحاشيو 
فيوالنظر إلى الصور عمى جدراف ونوافذ الكنيسة. كاف عدد مف الصور  -صوبو

مريـ العذراء"، أو عمى الصميب، فيما كانت صور أخرى يبيف "يسوع" بيف ذراعي "
تصور الشيطاف، بقرنيف يشبياف قرني البقرة وذيؿ يشبو ذيؿ السعداف، يرفع ساقًا 
واحدة في رقص بغيض، بينما تقمِّب مبلئكتو، وىـ مسمحوف بالمداري المشتعمة، 

 فكانوا بموف بني اإلنساف عمى نار مضطرمة. أما العذراء مريـ، ويسوع ومبلئكة اهلل
أبيض، مثؿ األوروبييف، بينما كاف الشيطاف ومبلئكتو بالموف األسود. كاف يراودىا 
في الميؿ كابوس متعاود، فعوضًا عف يسوع عمى الصميب، كانت ترى الشيطاف 
عمى الصميب، ببشرة بيضاء مثؿ رجؿ أوروبي بديف رأتو مرة قرب "نادي وادي 

مثؿ مف -بؿ بشر يرتدوف األسماؿ البالية الريفت الرياضي"، وىو يصمب مف ق
وبعد ثبلثة أياـ، والشيطاف في سكرات الموت، يتـ  -كانت تراىـ في "بونديني"

إنزالو عف الصميب مف قبؿ رجاؿ سود يرتدوف البدالت وعقد الرقبة، وبذلؾ يعود 
 لمحياة، ويأخذ  بالسخرية مف "وارينجا". 

أي قبؿ ثبلث سنوات مف  - 9961تـ إطبلؽ سراح والدي "وارينجا" سنة 
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ليجدا أف قطعة األرض الصغيرة التي يممكانيا في "كامبورو" قد بيعت  -"أوىورو"
لمحرس الوطني مف قبؿ النظاـ االستعماري. فانتقموا إلى "إيمموروج" لمبحث عف 

 مرعى مستعار ولمبحث عف مكاف يبنوف فيو مأوى ليـ.
ي "باىاريني"، "ناكورو"، فقد سمحا ليا وبما أّنيـ وجدا "وارينجا" في المدرسة ف

بالبقاء ىناؾ. كانا يصمياف مف أجؿ أف تنيي دراستيا بسرعة حتى تتمكف في يـو 
مف األياـ مف تحريرىـ مف الفقر. كانت "وارينجا" سريعة في تعمميا، ودائمًا في 
القمة. وكانت في الواقع ىي التي تدرب أبناء عمتيا في الرياضيات، حتى مف كاف 
منيـ يسبقيا بصؼ دراسي. وعندما ُأعمنت نتائج اإلعدادية، كانت "وارينجا" مف 

 بيف مف حصمَّوا تحصيبًل جيدًا. لقد قبمت بمدرسة "ناكورو" الثانوية. 
كانت ىذه أسعد أياـ حياة "وارينجا". عندما شاىدت نفسيا في الزي المدرسي، 

شعرت بالميؿ لمبكاء  بدلة زرقاء، قميص أبيض، وجوارب بيضاء، وحذاء أسود،
 مف الفرح.

حتى سنتييا األولييف في الفصميف األوؿ والثاني كانتا سعيدتيف. لـ تعترىا أية 
أفكار أو منغصات غير حب التعمـ الخالص وطموحيا إلى إكماؿ الدراسة بمرتبة 
الشرؼ. كانت،  وىي تحمؿ كتبيا ومسطرتيا وقمميا في يد واحدة، تجري عبر 

 "شارة الزيس"، وعبر مستوصؼ المجمس إلى اليميف. أكواخ القش إلى 
وعند نقطة االتصاؿ، كانت تترؾ الشارع إلى "بورنديني" عمى يسارىا. 
والشارع المؤدي إلى المدينة عمى يمينيا، ثـ تجتاز شارع "رونا لد نجااًل، الذي 
 يقودىا عبر مساكف الراىبات األفريقيات، بالقرب مف كنيسة "الحديقة المقدسة"،

 وىناؾ تعبر شارع "أوجينكا أودينكا"، ثـ إلى مدرسة "ناكورو". 
وفي المساء، عند عودتيا مف المدرسة، كانت تأخذ طريؽ "أوجينكا أودينكا" 
عبر "ستاد أفراىا"، لتأخذ الطريؽ الفرعي عند "مدرسة ميننغاي العميا"، حيث تتسمؽ 

لكنيا عندما كانت /. و 58المنحدر عبر المستوصؼ وعبر الممحمة إلى القسـ /
ُترسؿ أحيانًا إلى المدينة بميمة ساعي بريد، كانت تذىب عف طريؽ صاالت 

 ومكاتب مجمس المدينة إلى مركز المدينة.
غير أف "وارينجا" لـ تكف تتوانى عف عمميا بغير ضرورة. كانت حينئٍذ تعرؼ 

 موقفيف فقط: المدرسة والبيت.
لطرقات، سواء إلى المدرسة في كانت "وارينجا" وىي تسير عمى طوؿ ىذه ا

 الصباح أو إلى البيت في المساء، تشعر بأنيا ممكة الدراسة في "ناكورو" كميا. 
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كانت تعيش عمى أحبلـ عذبة، أحبلـ تعربد في الجسد الصغير، الدماء 
الحارة والقمب النقي لشبابيا المتفتح. غير أف حمـ أحبلميا كاف يتمثؿ في إنياء 

ح والحصوؿ عمى كرسي في الجامعة. وغاية طموحيا أف تدرس أياـ الدراسة بنجا
اليندسة الكيربائية أو الميكانيكية أو المدنية. كانت كممة "ميندسة" ىي التي تجعؿ 
قمبيا يدؽ كمما "أغمضت عينييا وحاولت النظر إلى مستقبؿ حياتيا. لـ تكف 

ة التحدي، وتترؾ وارينجا تفيـ لماذا نادرًا ما تختار الفتيات أعمااًل تحمؿ صف
المجاؿ كّمو مفتوحًا لمرجاؿ. ليس ثمة عمؿ ال تستطيع الفتاة أداءه، إذا ما ركّزت 

 ذىنيا عميو وآمنت أف بوسعيا عممو. 
وذلؾ ىو ماكانت "وارينجا" تقولو لمفتيات األخريات، المواتي كف دائمًا 

ع أف تكمؿ يضحكف مف جسارة أفكارىا، ولكنيف كّف مقتنعات بأف "وارينجا" تستطي
دراسة اليندسة بنجاح، إذ لـ يكف ثمة شاب أو فتاة في ثانوية  ناكورو يتفوؽ عمييا 
في الرياضيات. كانت معرفتيا بالرياضيات معرفة أسطورية، وكاف اسميا معروفًا 
في كؿ المدارس المجاورة، مثؿ مدرسة "أفراىا"، ومدرسة "القديس يوسؼ" و"القديس 

 "ناكورو"، وحتى أبعد مف ذلؾ مثؿ "مدرسة ناكورو العميا".  السافير"، وثانوية بحيرة
الدراسة ليبًل ونيارًا، والذىاب إلى الكنيسة كؿ أحد، ومساعدة عمتيا في 
األرض التي سمح ليـ بحرثيا وزرعيا مف قبؿ المجمس في "بآري" وفي "كميمانت"، 

ف يـو االثنيف كاف ذلؾ ىو نظاـ "وارينجا" م -بالقرب مف فوىة بركاف "مينينجاي"
إلى يـو األحد. لقد ساعدت استقامتيا وكدىا في الحقوؿ واجتيادىا في كؿ شيء  

 /.58تفعمو عمى انتشار سمعتيا في كؿ أنحاء المقسـ /
بعد ذلؾ وفي أحد أياـ السبت حوالي الساعة الرابعة، وفيما كانت مع أبناء 

ي"، شاىدت "وارينجا" عمتيا عائديف مف الحقوؿ بالقرب مف فوىة بركاف "مينينجا
الموت ألوؿ مرة في حياتيا. لقد مروا عبر ممحؽ المستشفى العاـ لمدينة "ناكورو"، 

 /.58واجتازوا شارع ناكورو نيروبي، وكانوا يتجيوف اآلف نحو القسـ /
وعند التقاطع المستوي وجدوا جميرة مف الناس يتجمعوف حوؿ جثة رجؿ 

قبؿ قطار مندفع. ولكف ىؿ كاف ذلؾ سحؽ سحقًا تامًا عمى سكة الحديد مف 
جسدًا، أـ لحمًا مفرومًا فحسب، ودماًء وعظامًا مبعثرة عمى القضباف؟ لـ يستطع 
أحد معرفة صاحب الجثة، أو  تصور كيؼ كاف يبدو عندما كاف حيًا. أحست 
"وارينجا" وكأف معدتيا قطعت إربًا إربًا بشفرة سكيف. شعرت بالمرض  وبأنيا عمى 

ء، فيرعت إلى البيت، وتركت أوالد عمتيا عند مشيد الحادث المريع، وشؾ اإلقيا
فقد كانت دائمًا تخاؼ مف منظر الدـ. وأخبار األموات والجنائز تفرض عمييا سير 
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الميالي وىي تصارع مفارقة الحياة والوجود. أما أف تشاىد ىيكؿ رجؿ كامؿ وشكمو 
لـ يكف ولـ يوجد عمى  كأف الرجؿ -مطموسيف تمامًا بفعؿ قطار سكة الحديد

 فذلؾ شيء لـ تتصوره بتاتًا. -اإلطبلؽ 
جعميا المنظر المقشعر لؤلبداف عاجزة عف استخداـ ذلؾ التقاطع بعد ذلؾ 

 .  اليـو
كانت تمؾ ىي الطريقة التي شبت عمييا "وارينجا" في تمؾ المرحمة بمدينة 

ؽ نور عرفانيا مستقيمة الخمؽ، وفي بحث دائـ عف طريؽ الفضيمة، وف -"ناكورو"
وتجربتيا، ىكذا كانت "وارينجا"! ىكذا كانت "جاكينتا"! نعـ، ىكذا كانت حتى 

 وصمت إلى الصؼ الثالث.
في ىذا الوقت كاف نيداىا قد تكورا واستطاؿ شعرىا بموف أسود المع، كما 

 توردت وجنتاىا، ممساوتاف مغريتاف مثؿ ثمرتيف في موسـ طيب.
ناديو "عمي" ىو الرجؿ الذي جعميا تضؿ عف كاف زوج عمتيا الذي كانت ت 

الدروب التي يدوس عمييا الفبلحوف وتزوغ إلى دروب صغار البورجوازييف، مف 
 البسي ربطات العنؽ.

لقد كاف "العـ" واحدًا ممف خدموا البيض بإخبلص لكي ينجو بجمده. وبعد 
تعمؽ االستقبلؿ، أصبح ىؤالء األشخاص أنفسيـ، ورثة لمبيض، وخاصة إذا ما 

األمر باألرض والتجارة. غير أف العـ لـ يكف صاحب بخت طيب مثؿ اآلخريف. 
لـ يكف راتبو يسمح لو بارتقاء سمَّـ طموحو. كاف راتبو يكفي لممبلبس والطعاـ 
واألجور وبقية الحاجات المنزلية فحسب. ولكْف عمى الرغـ مف ظروفو المتدنية، 

مًا يصاحب مف يتبوؤف قمة سمـ كاف يحب أف يعيش فوؽ مستواه: إذ كاف دائ
الحياة. وأصحابو يتألفوف مف عدد قميؿ مف األغنياء  مف "نجورو" ومف 
"نجوريكا".وأصدقاؤه األثرياء يشربوف في "ركف الرياضييف"، مف "الفندؽ الرئيسي"، 
أو في النوادي والفنادؽ، مثؿ "نادي األلعاب الرياضية بوادي الريفت"، الذي كاف 

 ييف وحدىـ في الماضي.ُيحجز لؤلوروب
كاف "العـ" يعتقد أف مف يمشي مع األغنياء، قد يصبح ىو نفسو غنيًا أيضًا، 
وأف مف يسعى بجد واجتياد البد أف يمقى الثراء في نياية المطاؼ، وأف "ريح بطف" 
الغني ال تعطي رائحة عمى اإلطبلؽ. ولذلؾ سياف عنده إذا ما وجيوا األوامر لو 

-ابعيـ لمسبلـ، أو إذا أرسموه بميمة ساع مثؿ خدـ ماقبؿ أو قدموا أطراؼ أص
 االستعمار مف اإلقطاعييف الذيف يمبسوف األقراط. 

وربما ألّنو لـ يكف يعبأ باستنشاؽ "ريح بطف" األغنياء، جاء زمف تمكف فيو 
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مف التقاط بعض البقايا والفضبلت. لقد حصؿ لو رجؿ ثري مف "نجوريكا" عمى 
ء باألجرة، تمامًا قرب مقاطعة "كيباكيا"، الدور الثاني، ثـ قّدمو منزؿ بمنطقة "الشرا

إلى مدير أحد المصارؼ، الذي أقرضو مااًل مف أجؿ العربوف األولي. وحصؿ لو 
 الرجؿ نفسو مف "نجوريكا" عمى قطعة أرض بالقرب مف "مشروع سامبوجو".
بالمقابؿ.  اعطني ألعطيؾ، ىكذا يقوؿ المثؿ. والوليمة الطيبة تستدعي وليمة

وتأسيسًا عمى ذلؾ، لـ ينؿ "العـ" ثروة البأس بيا مف األرض بالمجاف. أوه، ال. لقد 
وعد صديقو الثري مف "نجوريكا" "بعجؿ" أو "بفروج ربيعي"، ولقد كانت "وارينجا" 
ىي ذلؾ الفروج  الذي سيقطع ريشو واحدة بعد واحدة، ليبقى المحـ عاريًا ال يعوقو 

جوز ال أسناف لو. إذ عندما يشيخ الرجؿ األبيض، يأكؿ لحـ شيء. كطعاـ طري لع
 العجؿ.
غير أف "وارينجا" لـ تكف تعرؼ أنيا بيعت سمفًا، ألّنيـ لـ يجروا خمفيا  

بالطريقة التي يجري بيا رجؿ متأخر لمحاؽ بالباص، أو بالطريقة التي  يقفز بيا 
ريقة التي يقترب فييا الرجؿ المتطاء الدراجة. بدؤوا بالحواشي واألطراؼ، بالط

المرء مف طبؽ ساخف، إذ يكوف اقترابو حذرًا في البداية وفي النياية يبتمع الطبؽ 
 بأكممو.
لقد بدأ "العـ" يطمب مف "وارينجا" زيارة مكاتب المجمس بعد ساعات المدرسة  

لكي تحمؿ بعض الحاجيات لمبيت. ولكْف في كؿ مرة كانت "وارينجا"  تزور 
أف تتبادؿ مجرد كممتيف مع عميا، كانت ترى العجوز يقميا بسيارتو المكاتب، وقبؿ 

 /، أو يسوؽ السيارة بيا إلى ممحمة المجمس.58إلى القسـ /
وفي أحد األياـ ُدعيت "وارينجا" مف قبؿ رفيؽ دراسة إلى حفؿ في "باىاتي". 
وجدت عميا ىناؾ.. كما كاف الثري العجوز موجودًا أيضًا. وفي ذلؾ المساء  

 ميا العجوز الثري إلى البيت بسيارتو مف طراز "مرسيدس بنز".نق
وشيئًا فشيئًا توصؿ العجوز و"وارينجا" إلى معرفة بعضيما، كاف العجوز ال 
يمؿ وال يتعب مف مبلحقتو الدؤوبة ليا ببل رحمة. فعند مغادرة المدرسة في 

شارع "أوجينجا  المساء، كانت وارينجا دائمًا تجد سيارة "مرسيدس بنز"، تقؼ بجانب
أودينجا"، بالقرب مف كنيسة "الحديقة المقدسة"، يعرض عمييا العجوز الثري النقؿ 
بالسيارة، ولكنو قبؿ أف يأخذىا إلى مستوصؼ المجمس، قرب الممحمة، كاف 
يأخذىا أواًل مشوارًا متميبًل عبر شوارع "ناكورو"، أو إلى فوىة "مينينجاري" أو إلى 

 ى حمبة السباؽ. بحيرة "ناكورو" أو إل
بعد ذلؾ بدأ يغدؽ عمييا الخرجية، وأجرة السينما، أو السباقات، أو لمعرض 
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"ناكورو" الزراعي. ىذا وبما أّنيا لـ ترفض منذ البداية ابتساماتو االستفتاحية، 
صارت بالتدريج أضعؼ تجاىو، إلى أّف لـ يعد بمقدورىا رفض أي شيء. لقد 

 روس"، وبمناسبة ثالثة بسينما "أوديوف". التقيا في مناسبتيف بسينما "إي
طرأ اآلف تغير عمى حياة "وارينجا". أخذت تشعر وكأف بابًا قد فتح عمى 
"ناكورو" كبمدة لـ تكف تعرؼ بوجودىا أبدًا. وفجأة رأت العالـ يأتمؽ؛ فصارت 
تشاىد نورًا وىاجًا يضيء دربًا عريضة وجميمة جدًا، صارت تسمع كبلمًا غراميًا 

بو أصوات ناعمة وعطرة بشكؿ رائع: يا "وارينجا"، ياعزيزتي، كيؼ تقويف تيمس 
عمى تقييد نفسؾ بكؿ حماقة بالكتب في وقت تتيسر فيو بكؿ مكاف مف كينيا 

 األطعمة السكرية وفواكو العصير  الناضجة؟ 
نبتت لوارينجا أجنحة. جربت تمؾ األجنحة مرة وطارت مع رجميا العجوز 

ة. ثـ طارت وطارت، وفي كؿ طيراف كانت تحسُّ بمفاتف الثري. شعرت بالجود
"المرسيدس بنز" تتضاعؼ. كاف رجميا الثري يشجعيا بكبلـ معسوؿ؛ إذ كاف يقوؿ 
نو راغب كؿ الرغبة في تطميؽ زوجتو األولى مف  ليا: إف عمييا أال تقمؽ بتاتًا، وا 

 دًا لمطيراف.أجؿ فخذي "وارينجا" ونيدييا، وصارت اآلف باستمرار ترفرؼ استعدا
بدأت تكره المدرسة، القتناعيا بأف المدرسة ىي التي كانت تجزُّ ليا أجنحتيا 
وتجرىا إلى األرض بأغبلؿ حديدية في الوقت الذي كانت ترغب فيو بالعـو عمى 

 ىواىا، والتحميؽ عبر السماوات باتجاه سماء السعادة األبدية.
امعة لتحصيؿ إجازة في تبخرت أحبلميا في الدراسة وفي الوصوؿ إلى الج

اليندسة، وتبلشت في الجو كما يتبلشى ندى الصباح بعد شروؽ الشمس. صارت 
وىي في قاعة الدرس تعد الثواني، والدقائؽ، والساعات، واألياـ، وىي تنتظر بنفاذ 
صبر يـو السبت، لكي تتمكف مف الطيراف إلى ميداف الحياة الحقيقية الحر. 

ذابة مف الطراز األوؿ. كانت  في مناسبات عدة وصارت باإلضافة إلى ذلؾ ك
 تخدع عمتيا بقوليا إنيا ذاىبة إلى "إيمموروج" لرؤية أبوييا. 

وبمثؿ ىذه المناسبات كاف رجميا العجوز الثري يقميا بالسيارة عند موقؼ 
باص "ناكورو"، وينطمؽ بيا بكؿ خفة عمى طوؿ الطريؽ اإلسفمتي العاـ نحو 

اشا" يقـو االثناف بجولة حوؿ البحيرة بقارب آلي، أو يتمشياف "نايفاشا". وفي "نايف
عمى طوؿ البحيرة، يراقباف صيادي األسماؾ أثناء عمميـ، فيما العجوز الثري 
يشرح ليا كيؼ يستخدـ الصيادوف السمؾ الصغير طعمًا الصطياد السمؾ األكبر، 

تبتمعيا جميعًا، وكيؼ كانت األسماؾ الكبيرة تعيش عمى حساب الصغيرة.نعـ، إنيا 
 كاف العجوز الثري يتحدث وىو يضحؾ. 
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كانا أحيانًا يذىباف إلى الينابيع الساخنة، بزعـ اصطياد الحيوانات، مع أنيما 
ال يممكاف إجازة الصياد، ولكنيما بداًل مف اصطياد الحيوانات، كانا يمعباف لعبة 

ة الطريدة حتى تسمى لعبة "الصايد والطريدة"، يتناوؿ الصياد المسدس لمطارد
تتعب وتخور قواىا، وفي تمؾ المحظة يمسؾ الصياد بالطريدة ويطمؽ النار في 

 الجو معمنًا عف فوزه وانتصاره.
ولقد كاف العجوز الثري بالعادة ىو الذي يطارد "وارينجا" بيف األشجار، وىو 

سبؽ يحمؿ مسدسًا بيده اليمنى. وبما أف جسـ "وارينجا" كاف فتيًا ورشيقًا، كانت ت
العجوز في الجري. تختبئ "وارينجا" بعدئذ داخؿ شجيرة إلى أف ييمؾ مف التعب 
ويبدأ بمناداتيا بنزؽ مف الخيبة، وعندما تبلحظ "وارينجا" ىذه المزية، تتظاىر 
بالتعب واإلعياء، وعندىا كاف العجوز يمسؾ بيا، ثـ يطمؽ النار في الجو ويبتسـ 

ينجا" بعد ذلؾ المسدس وتطارده بيف األشجار. ابتسامة الفرح والسعادة. تأخذ "وار 
أما ماكاف مدعاة لدىشتيا واستغرابيا دائمًا فيو أّنو، وبصرؼ النظر عف مقدار 
تعبيا، ما إف تمسؾ بالمسدس حتى تشعر بأّنيا شحنت بقوة جديدة، فتمضي قدمًا 

 وتمحؽ بو لكي تطمؽ رصاصة النصر. 
معبة، فأطمقت النار قبؿ اإلمساؾ شعرت في أحد األياـ أنيا شبعت مف تمؾ ال
لعميا عندما حركت يدىا إلطبلؽ -بو. لـ تستطع أبدًا في الحقيقة معرفة ماحدث 

غير أف الطمقة بأّية حاؿ، أخطأت -النار، اصطدـ أحد األغصاف بالمسدس 
الرجؿ بمسافة ال تزيد عف بوصة واحدة. فمقد أصابت الطمقة  ظبية حامبًل وقتمتيا 

 عمى الفور. 
اف العجوز الثري يرتجؼ ويتعرؽ. وأخذت "وارينجا" تبكي. فيي لـ تقتؿ في ك

حياتيا أي شيء ميما كاف. وقالت لمعجوز إنيا ستتوقؼ عف لعبة الصياد 
والطريدة. ضحؾ فقط، وىو يتظاىر بشجاعة أكبر مما كاف يحس بو فعبًل، فقاؿ 

عرؼ بأّنيا غير أىؿ ليا: إف المعبة لف تتوقؼ عمى اإلطبلؽ. ولكنو اآلف وبعد أف 
لحمؿ المسدس، فيي لف تصطاده مرة ثانية، إنو سيقـو عمى الدواـ بدور المطاردة 

 واالصطياد.
 لنفترض أنؾ أخطأت الرمي. سألتو "وارينجا".

ال، أنا لسُت مثمؾ. ولف ُأخطئؾ. قاؿ العجوز الثري عمى سبيؿ المزاح...  
 لمعبة وميووسًا بيا. ضحؾ االثناف. لقد كاف العجوز الثري مسحورًا با

كاف العجوز الثري دائمًا يحجز غرفة في أحد الفنادؽ عمى شاطئ البحيرة. 
وفي المساء، بعد تناوؿ الطعاـ والشراب، يموذاف بغرفتيما، حيث يقضياف ليمة 
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بيجة وفرح، وفي صباح اليـو التالي، يقود العجوز سيارتو "بوارينجا" إلى إيمموروج. 
ة عند موقؼ الباص، ثـ تجري إلى البيت، وتحيي والدييا كانت تنزؿ مف السيار 

تحية عاجمة ثـ تعود عمى جناح السرعة إلى مكاف ينتظرىا فيو عزيزىا العجوز 
 الثري، ويطيراف معًا إلى فندؽ آخر لمتابعة حياتيما. 

ة سامة. في صباح يـو -يحكى أف لمحبلوة فميا، ومعدتيا الخاصة  وليا عضَّ
ىي في طريقيا إلى المدرسة، وقبؿ وصوليا إلى مساكف  مف األياـ، وبينما

"األخوات األفريقيات"، عمى وجو الدقة، شعرت وارينجا بالدوار. جمست أرضًا، 
وبدأت تتقيأ. وعندما انتيى الدوار، تابعت طريقيا إلى المدرسة ظانة أف معدتيا 

، كانت تشعر بمزيد مف المرض والدوار ، بؿ كانت مرتبكة، ولكنيا يومًا إثر يـو
مريضة باستمرار. مر شير وفاتتيا الدورة الشيرية. إف مثؿ ىذا يحدث أحيانًا، 

 قالت تعزي نفسيا. ولكف شيرًا آخر مر وفاتتيا الدورة مرة ثانية. 
ألَـّ بيا الذعر. لقد سمعت "وارينجا" عف فتيات كثيرات أصبحف حامبلت، 

تشؾ باألمر اآلف. إف ماكانت  ولكنيا لـ تتصور أبدًا أف يحدث ذلؾ معيا. لـ تعد
 تخاؿ أنو لف يحدث ليا عمى اإلطبلؽ، حدث وانتيى األمر.

ماوقع وقع، بيذا حدثت وارينجا نفسيا، وميما يكف األمر، فإف األرض التي 
تقؼ عمييا كانت صمبة ثابتة. فمقد كاف رجميا العجوز الثري يؤكد ليا دائمًا بأّنو 

بإمكانو تطميؽ زوجتو والزواج مف الشابة الجديدة سوؼ يتزوجيا وفقًا لمعادات، وأف 
بحفؿ كنسي مناسب. ولذلؾ كانت واثقة مف أنو لف يبدي أية دىشة ألنباء وضعيا 
الراىف. وعمى أية حاؿ، لقد صار الحمؿ قبؿ الزواج شأنًا حضاريًا حديثًا، عندما 

سف خواتـ نظرت وارينجا حوليا، استطاعت أف ترى بأف عددًا كبيرًا مف البنات لب
الزفاؼ في مذبح الكنيسة وقد بمغف الشير الثامف بؿ حتى الشير التاسع مف 
الحمؿ. كاف ىنالؾ فتيات يتزوجف اليـو لينجبف طفبًل في الغد تمامًا، وكانت قد 
سمعت عف فتاة ولدت في الكنيسة، وعف فتاة أخرى وقد ولدت وىي في الطريؽ 

رانيا عند باب الكنيسة. أوه، لـ تكف إلى الكنيسة، وأبقت عريسيا والكاىف ينتظ
وارينجا تخاؼ عمى نفسيا، ذلؾ ألف الثقة برجؿ محبوب تبعد كؿ الوساوس 

 والمخاوؼ.
في أمسية يـو سبت، وفي فندؽ مف فنادؽ "نايفاشا"، أخبرتو "وارينجا" بكؿ 
شيء. جفؿ العجوز الثري مثؿ رجؿ عضو عقرب في عجزه، ولكنو سرعاف ما ىدَّأ 

لؾ أعصابو ولـ يئف أو يعرب عف أي تذمر في تمؾ الميمة، اعتقدت نفسو وتما
"وارينجا" أف كؿ شيء عمى مايراـ. حممت في الميؿ أنيا تحررت مف قيود 
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المدرسة، والمدرسيف، واالمتحانات لكي تسبح أبد الدىر عمى أمواج السعادة 
دوف تفكير  واليناء،وتخب في مياه كينيا الضحمة، تستمتع بحياة  الدالؿ الدائمة

باإلمكانية الكابحة في الذىاب إلى المدرسة في الغد. وفي الصباح فقط لقَّف 
العجوز الثري "وارينجا" درسًا لف تنساه أبد الدىر. سأليا لماذا لـ تأخذ الحيطة مثؿ 
بقية الفتيات. ما الذي منعيا عف تناوؿ أقراص منع الحمؿ، وعف وضع لولب يثبت 

الحقف؟ ثـ لماذا لـ تكشؼ النقاب عف وضعيا مف الشير  في داخميا، أو عف تناوؿ
 األوؿ لمحمؿ؟كاف ذلؾ بكؿ وضوح لعدـ تأكدىا الكامؿ عمف ىو المسؤوؿ. 

كيؼ يمكف أف تكوني قدحممِت بيذه السرعة الكبيرة، إذا كنت أنا المسؤوؿ 
الوحيد الذي عاشرؾ؟ ابتعدي عني وابحثي عف الشاب الذي ورطؾ بيذه المشكمة، 

لى أي مكاف آخر مف أجؿ واطم بي منو أف يتزوجؾ أو يأخذؾ إلى الغابة أوا 
اإلجياض. كنت أظف أنني أعاشر ابنة مدرسة نظيفة، فتاة ليس عندىا مشاكؿ 
كثيرة، فتاة أحبيا لكي أتزوجيا، بحيث  تكوف بمسمًا لعظامي اليرمة، ولكنني بداًل 

 كذلؾ؟مف ذلؾ، عثرت عمى "كاريندا" الجاىزة لبلستسبلـ أليس 
لـ تعرؼ "وارينجا" ماذا تفعؿ؟ أتبكي أـ تصرخ أـ تحتج؟ فمزمت الصمت، 
مثؿ رجؿ أصابو الخرس، أو ُسحر لكي يظؿ بصمت أبدي مف خبلؿ أدوية قوية 
ابتاعيا مف عند الشيير "كاميري"، الطبيب الساحر. رأت أف العالـ كمو يتحوؿ 

 فجأة إلى معاداتيا. 
و وجود ىناؾ. رأت أف الطريؽ الذي حسبتو مف لـ يعد لمضوء البلمع الذي رأت

قبؿ عريضًا وجميبًل جدًا يصبح اآلف فجأة ضيقًا ومغطى باألشواؾ. إف الممر 
الذي اعتقدت أنو سيقودىا إلى الجنة يقودىا اآلف إلى جينـ الدنيا. ىؿ صارت 
جحور السرور والفرح بحورًا مف نار؟ وىؿ صار بساط الورد الذي وطأتو بالفعؿ 

نما أغبلاًل مف بسا طًا مف شوؾ؟ وىؿ لـ تكف أجنحتيا بالفعؿ أجنحة لمطيراف وا 
 حديد؟

لـ تعرؼ "وارينجا" كيؼ عادت في النياية إلى "ناكورو". كما لـ تستطع أف 
تتذكر كيؼ خرجت مف سيارة "المرسيدس بنز"، قبر شبابيا وقبر سبلمتيا 

حرؾ ويعكس اتجاه ذلؾ القبر وعذريتيا. حتى إّنيا لـ تر العجوز الثري يشغِّؿ الم
 ذي العجبلت األربع في طريؽ العودة إلى أمبلكو وأطيانو في "نجوريكا". 

راقبت "وارينجا" مستقبميا وىو يحتجب بعينيف كأّنيما لـ تريا شيئًا. صارت 
وحيدة بكؿ مافي الكممة مف معنى، فمقد جرحت األشواؾ عقبييا وبطتي قدمييا 

 ي كانت تأخذىا إلى جينـ التي اختارتيا لنفسيا. وأصابع سيقاف فؤادىا، الت

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 964 - 

ولكف ىؿ ىي التي اختارت جينـ أـ أف جينـ فرضت عمييا؟ سألت "وارينجا" 
نفسيا، عندما وقفت ىناؾ عند موقؼ الباص، سارحة بنظرىا عمى محطة سكة 
حديد "ناكورو"، وعمى الطريؽ إلى "إيمدوريت"، وبار "أرميجوس" وشارع كينياتا 

يت وىي ال تعرؼ إلى أيف ستذىب اآلف. تمشت ببطء عبر محطة الباص، والحوان
ودخمت عبر سوؽ "ناكورو"، البمدي، ثـ دخمت فندؽ "نجورو"، وجمست وحدىا 
عمى طاولة صغيرة في الزاوية البعيدة وطمبت الشاي لتشربيا في محاولة السترداد 

 تكرر السؤاؿ.رباطة جأشيا. يا إليي، أيف سأذىب اآلف؟ راحت تسأؿ نفسيا و 
كانت تعرؼ أّنيا ال تستطيع الرجوع إلى عّمتيا أو عميا أو أبناء عمتيا أو 

 إلى األساتذة ورفاؽ المدرسة طمبًا لممساعدة. 
ولـ يكف لدييا أقرباء أو أصدقاء ممف تتوقع ظيورىـ فجأة ليقولوا ليا: 

 يا"وارينجا"، لقد جئنا لمساعدتؾ. 
تركتو ىناؾ عمى الطاولة وانصرفت. لـ تشرب كوب الشاي. دفعت ثمنو و 

/، ذىبت رأسًا إلى الفراش. حاولت تبلوة 58وعند وصوليا إلى البيت في القسـ /
تسبيحاتيا، لكنيا لـ تستطع. وحاولت البكاء، لكف الدموع جافتيا. في أياـ القمؽ 
 تمؾ، لـ تجد وارينجا أحدًا يقدـ ليا المواساة، وال أحد يقوؿ ليا: اىدئي ياطفمتي.
دعيني أدلؾ عمى طريؽ الخروج مف مشاكمؾ وعمى العكس مف ذلؾ، كاف كربيا 
يتفاقـ ويزداد ألمًا ألف عمييا في البيت أف تضغط عمى نفسيا حتى ال تبدي أية 

 عبلمة مف عبلمات الحزف والحسرة. 
عندما تكوف وحيدة في الفراش فقط، كانت تتيسر ليا الفرصة لكي تترؾ 

غمب األحياف تتساءؿ: أوه، ماذا أستطيع فعمو لمتخمص دموعيا تنيمر وىي في أ
مف عبء الحمؿ ىذا؟ ولـ يكف ىناؾ أي إنساف يمكنيا أف تحصؿ منو عمى أجوبة 

 لتساؤالتيا الكثيرة. 
حاولت "وارينجا" في المدرسة، استشارة بقية الفتيات. ولكنيا كانت تفعؿ ذلؾ 

لظاىري، وكأّنيا ليست بصورة غير مباشرة، طارحة األمر بشيء مف التجرد ا
مثؿ قصة الفتاة التي  -صاحبة ذلؾ العبء الثقيؿ. غير أف القصص التي سمعتيا

أصيبت بمسٍّ في عقميا بعد أف شربت مزيجًا مف الشاي والكوينيف، واألسبريف 
جعمت دماءىا تجري باردة في عروقيا، وجعمت عبئيا أثقؿ  -وعدة عقاقير أخرى

 مما كاف عميو. 
 صديؽ أو قريب يقوى عمى تخفيؼ حمميا. لـ يكف ليا 

ولذلؾ بقيت تجاىد وحدىا، تتأمؿ ىذه الوسيمة أو تمؾ، تقمِّب ىذا الحؿ أو 
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ذاؾ في ذىنيا، وتقارف بيف خيارات ال حصر ليا وال عد، تحاوؿ أف تعرؼ كيؼ 
يمكنيا االختفاء عف وجو األرض، وأف ال تشاىد في المدرسة أو في ناكورو أو في 

 أخرى. كينيا مرة
خطر ليا في يـو مف األياـ أف تزور الدكتور "بيتؿ" الذي ذاع صيتو في كؿ  

 أنحاء "ناكورو" بسبب عدد مف عمميات اإلجياض المحرمة التي أجراىا.
كاف ذلؾ في صباح يـو سبت. حممت معيا النقود القميمة التي ادخرتيا مف 

يا بأّنيا سوؼ تستعير اليدايا التي أعطاىا ليا العجوز الثري، وكذبت عمى عمت
 كتبًا مف أحد المعمميف في المدرسة.

انطمقت إلى الشارع وحيدة مع سرىا المكنوف. مرت عبر ساحة أكواخ العشب 
وأخذت طريؽ "الزيس"، ولكنيا، بداًل مف اجتيار شارع "نجاال" ثـ مواصمة الطريؽ 

التي كانت تمؤل  إلى ثانوية "ناكورو"، اتجيت نحو مركز المدينة. وبداًلمف األحبلـ
نفسيا في الطريؽ إلى المدرسة، كانت اآلف تشعر  بالمرارة وىي تتفاقـ فقط:فأحبلـ 
الفتاة ذات الصبا العذري يمكف أف تتبرعـ وتتفتح بسرعة، ثـ، وبنفس السرعة 

 تمامًا، تذوي وتسقط عمى األرض مثؿ أزاىير في فصؿ جاؼ.
د "وستاج ىيد"، وعند سارت عمى طوؿ شارع "كينياتا" نحو مكتب البري

"المصرؼ الكيني التجاري"، توقفت ونظرت فيما حوليا. استدارت بعد ذلؾ إلى 
اليسار وأسرعت خطوىا بيف الناس واألبنية دوف أف تمتفت ولو مرة واحدة إلى 
الخمؼ. ولكنيا عندما وصمت إلى مكتبة "جبؿ كينيا"، دخمتيا متظاىرة أنيا تتصفح 

وقفت لحظة خارج المكتبة لمتأكد مف عدـ وجود مف الكتب ثـ خرجت مف جديد. 
يعرفيا يراىا تدخؿ عيادة الدكتور "بيتؿ". كانت تظف أف "ناكورو" بأجمعيا يمكف 
أف تقدر وتعرؼ مآربيا ونواياىا. وكاف قمبيا يدؽ بضربات عالية، مثؿ نعيب البـو 

 المتكرر. 
الطبيب. ولكنيا  مشت "وارينجا" وىي عاقدة العـز بخطوات مديدة نحو عيادة

لما أوشكت عمى وضع قدميا داخؿ الباب، شاىدت امرأة، ىي إحدى جاراتيا في 
/، وىي تخرج مف مدرسة لمخياطة في المنطقة المجاورة. أحست 58المقسـ /

 "وارينجا" أف جسميا كمو يحترؽ مف العار، وكأنيا ضبطت بعممية سرقة، فيربت. 
لظير تقريبًا فكرت "وارينجا" بطمب وفي يـو سبت آخر، وعند الرابعة بعد ا

العوف مف فتاة كانت زميمة ليا في إعدادية "باىاريني" وفي ثانوية "ناكورو" معًا. 
كانت ىذه الفتاة قد تركت المدرسة بعد الصؼ الثاني والتحقت بمشفى "ناكورو" 

 العمومي لمتدريب كممرضة.
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اؾ في غرفتيا ذىبت "وارينجا" إلى الممحؽ ولحسف حظيا وجدت الفتاة ىن
عف المدارس، والمعمميف والطمبة  -وحدىا. تبادلتا الحديث عف ىذا وذاؾ

فيما "وارينجا" تحاوؿ إيجاد فرصة تطرح فييا مشاكميا. ولكنيا لما  -واالمتحانات
أوشكت أف تطرح ما بذىنيا، أحست بكتمة في حنجرتيا، ولـ تعد تقوى عمى  

الفتاة عف المدرسة الطبية، وادعت اإلفصاح عف سرىا. وبداًل مف ذلؾ، سألت 
بأّنيا كانت ىي األخرى تفكر باتباع دورة تدريبية كممرضة في المستشفى وبعد أف 
-تحدثتا لفترة عف الزمف سارتا معًا باتجاه "بيت الوالية"، عمى طريؽ  "ناكورو

 نيروبي".
وعندما شاىدت "وارينجا" الفتاة تعود أدراجيا إلى المستشفى، شعرت فجأة 

القوة تبارح ساقييا. أرادت أف تصرخ منادية الفتاة، راجية إياىا أال تتركيا بمفردىا ب
 عمى الطريؽ.

سارت عمى طوؿ الطريؽ نحو "نيروبي" مثؿ شخص تناوؿ شرابًا مسكرًا قويًا 
أو مخدرًا، لـ تكف في وضع تممؾ فيو كامؿ قدراتيا. ولـ تكف تشعر بالسيارات 

"ناكورو". كما أّنيا لـ تمحظ ىبوط الظبلـ وأف أنوار  التي تتجو نحو "نيروبي"، أو
الطريؽ كانت مضاءة. كانت تمشي وىي التعرؼ تمامًا إلى أيف تذىب. وكادت 

 في إحدى النقاط تمطـ رأسيا بشجرة مف األشجار. 
ىذا ىوالذي نبييا إلى أّنيا وصمت إلى منعطؼ   -الحادث-كاف شبو 

"باىاتي"، ثـ دارت حوؿ سياج مدرسة  "باىاتي". فكرت أف تأخذ الطريؽ إلى
لقاء نفسيا  "ناكورو"، العميا. عزمت عمى تسمؽ الدرب باتجاه فوىة "مينيننجاي" وا 
في الحفرة اليائمة في األسفؿ،مثؿ اليندي الذي ساؽ سيارتو مرة إلى داخؿ الكيؼ 

 فقضى نحبو.
فوىة البركاف، كانت "وارينجا" دائمًا تسمع، وىي طفمة بأف األرواح دائمًا ترتاد 

األرواح التي تحمؽ الغابة كميا بأشجارىا بحدِّ الموس في الصباح الباكر، وتضـر 
النار باألعشاب المحيطة واألشجار مرة كؿ عاـ. وعندما ألقى اليندي نفسو في 
الفوىة، قالت األسطورة الخرافية: إّنو ُسحب إلى داخؿ الحفرة مف قبؿ األرواح بعد 

 شجار الغابة وتمعب وتحـو بيف األعشاب وفوؽ األشجار. أف ضبطيا وىي تحمؽ أ
كانت "وارينجا" تتحرؽ شوقًا إلى شخص ما، حتى لو كاف شبحًا، لكي يمسؾ 

 بيا، ويحمميا خارج "ناكورو"، بؿ خارج الكرة األرضية.
ثـ تذكرت "وارينجا" أف ىنالؾ مسبحًا في مدرسة ناكورو العميا، فقررت أّنيا، 

وحيدة عمى الطريؽ إلى فوىة البركاف في  الميؿ، يمكنيا إنياء بداًل مف الذىاب 
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بؤسيا في البحيرة. دخمت حوش المدرسة واتبعت الممر حوؿ المباني، ومف خبلؿ 
النوافذ شاىدت الطبلب يقرؤوف الكتب تحت األنوار  الكيربائية. وعندما تذكرت 

عة أكبر، وىي وضعيا الراىف، شعرت باأللـ في قمبيا وجسدىا. راحت تمشي بسر 
تدعو ربيا أال تقابؿ أي طالب أو مدرس. خبلؿ أياـ االستعمار، كانت مدرسة 
"ناكورو العميا"، وقفًا عمى أبناء األوروبييف وحدىـ. ولكنيا تحولت، بعد االستقبلؿ، 
إلى مدرسة وطنية باىظة التكاليؼ.  لقد كانت مدرسة داخمية مختمطة. وكاف عمى 

 ىبوا إلى المدرسة لمتحضير. الطبلب في المساء أف يذ
كاف ىؤالء الطبلب ىـ الذيف شاىدتيـ "وارينجا" مف خبلؿ النوافذ، ورؤوسيـ 
منكبة عمى كتبيـ. تركت "وارينجا" الممر الذي يؤدي إلى مياجع الفتياف وأخذت 
الممر المؤدي إلى بركة السباحة. لـ تقابؿ أي شخص يتسكع في حوش المدرسة 

 واتيا.فحسبت أف اهلل سمع دع
عندما وصمت إلى قاعات الدروس عمى الطرؼ النائي مف حوش المدرسة،  

انعطفت نحو بركة السباحة. كاف الظبلـ دامسًا ألف النور القادـ مف أقرب غرفة 
صؼ لـ يصؿ إلى ذلؾ البعد وكانت وارينجا عمى وشؾ دخوؿ منطقة المسبح 

فعميف ىنا؟ لماذا عندما، ومف مكاف غيرمعروؼ، سمعت فجأة صوت رجؿ:ماذا ت
 لسِت في غرفة صفؾ؟ 

جفمت "وارينجا" ونظرت حوليا، معتقدة أف األرواح مف فوىة "مينيننجاي" 
نزلت مف الجباؿ مف أجميا. إذًا ىؿ كانت األشباح موجودة حقًا؟ ثـ تبيف ليا أف 
الصوت صوت مراقب المدرسة، الذي كاف نصؼ مختبئ بجانب سياج صغير، 

 حدة مف الطالبات. كذبت وارينجا وىي تقوؿ... وظف أف "وارينجا" وا
إنني زائرة ىنا في المدرسة. أخي ىو السيد "كاماو" وأنا أعيش معو ىذا 

 األسبوع إنني أقـو بمشية مسائية لتمضية الوقت فقط. 
 أوه، أفيـ ذلؾ، قاؿ المراقب، وراح يتمشى في منطقة المسبح. 

وايتيا، وقفت بضع ثواٍف ىناؾ، شكَّت "وارينجا" أف ذلؾ المراقب لـ يصدؽ ر 
 ثـ عادت إلى الممر الرئيسي، ونزلت نحو الشارع المؤدي إلى نيروبي. 

لقد كاف مكتوبًا عمييا المشي أبد الدىر عمى طوؿ الشوارع المغطاة باألشواؾ؟ 
وىؿ كاف مكتوبًا عمييا أف تحمؿ حمبًل ثقيبًل مرىقًا في قمبيا أبد اآلبديف؟ سألت 

/. 58ا ىذه األسئمة مع أسئمة كثيرة أخرى وىي تسير نحو القسـ /"وارينجا" نفسي
وىكذا فاالنتحار  أمر صعب أيضًا؟ ماذا يمكف لممرء أف يسمي شيئًا ممكًا لو في 
ىذا العالـ، إذا لـ يكف بمقدوره أف ينيي حياتو عندما يشعر أنيا عبء كبير عميو؟ 
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ال تزاؿ تقمِّب ىذه األسئمة وصمت وارينجا إلى نقطة تقاطع السكة الحديدية وىي 
 في ذىنيا. 

تذكرت "وراينجا" بعد ذلؾ الرجؿ الذي شاىدتو ىي وأبناء عمتيا عمى السكة 
الحديدية، وىو مسحوؽ سحقًا كامبًل، بأحد القطارات. تذكرت أف ىوية الرجؿ كانت 

 مطموسة بالكامؿ. 
نجا" أف ميتة مف كاف اسمو مخفيًا إلى األبد، وكأنو لـ يولد بتاتًا. شعرت "واري

ذلؾ القبيؿ، ميتة تؤكد وتضمف أف مامف أحد سيقدِّر في حياتو مف كانت 
"وارينجا"، ىي أفضؿ شيء بالنسبة ليا. فقررت أنيا بكؿ األحواؿ ستقدـ نفسيا في 

 اليـو التالي وجبو ألحد القطارات. 
سوؼ تنتظر أحد القطارات عمى ذلؾ التقاطع وسوؼ ترمي نفسيا أماـ 

الحديدية، كي تزوؿ عف وجو األرض كأّنيا لـ تولد أبدًا، أو كأّنيا لـ تزر عجبلتو 
ىذه األرض. وألوؿ مرة كاف بمقدورىا  أف تتمو تسبيحاتيا. ومف كؿ أعماؽ قمبيا 
ناشدت مريـ العذراء متوسمة: يامريـ العذراء، اسمعي اآلف صبلتي. عمِّمي روحي 

 بجراح يسوع المسيح. آميف.
ابيا مرض الجذاـ مف العجوز الثري مف نجوريكا، شعرت ألوؿ مرة منذ أص

وارينجا بشيء مف السبلـ يعود ليا، حتى أّنيا حاولت أف تيمس لنفسيا بترنيمة 
 تعودت إنشادىا عندما تكوف مسرورة، ولكنيا اآلف أنشدت بحزف: 

 السبلـ، السبلـ، في قمبي
 إنني أصمي مف أجؿ السبلـ في قمبي

 في وقت بعثؾ
 لسبلـ، في قمبيالسبلـ، ا

 السبلـ، السبلـ، في قمبي
 باسـ قيامتؾ.

لـ تكف "وارينجا" في الحقيقة ترجو انبعاث الجسد أو الروح. كؿ ماكانت تريده 
ىو أف ينطمس اسميا عف وجو األرض. كؿ ماكانت تريده ىو أف تختفي وكأنيا 

يزيؿ لـ تولد أبدًا. كؿ ماكانت تصمي مف أجمو ىو أف يأتييا ممؾ الموت وأف 
 اسميا مف دفاتر السموات واألرض.

 يامف تطعـ الجياع
 ويامف تريح المتعبيف
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 ويامف تسقي العطاش
 خذني عبر نير الموت والفناء.

كاف اليـو التالي يـو أحد. سألتيا عمتيا إذا كانت تريد الذىاب إلى قداس 
الصباح. رفضت "وارينجا"ذلؾ. ذىبت عمتيا وكافة أبناء عمتيا إلى "كنيسة 

لحديقة المقدسة". بقيت "وارينجا" في البيت لكي تطبخ ولكنيا لـ تطبخ شيئًا. ا
 استحمت ورتبت شعرىا بشكؿ جميؿ، مثؿ شخص يستعد لرحمة طويمة األمد. 

عند الساعة العاشرة والنصؼ تقريبًا، ذىبت "وارينجا" إلى نقطة تقاطع السكة 
ص قريب منيا في أية الحديدية، نظرت نظرة سريعة فيما حوليا ولـ تر أي شخ

نقطة. ولكْف بعد بضع ثواٍف، مر مراقب مدرسة ناكورو العميا في طريقو إلى القسـ 
/ تقابمت عيناىما. بدا وكأّنو توقؼ لمحديث إلييا. ثـ تبيف أنو غير رأيو واجتاز 58/

الخطوط الحديدية إلى الطرؼ اآلخر. كممتو "وارينجا" ساخرة: لف تعيقني مرة 
 ثمة ماتقوى عمى فعمو اآلف لمنعي مف القياـ بأي شيء أريده. ثانية... ليس 

ظير القطار فجأة، متجيًا صوب "نيروبي"، حسبت "وارينجا" أّنو كاف ينشد 
 األغنية، التي اعتادت، وىي طفمة، أف تظنو ينشدىا: 

 أوغندا! -إلى  -ذاىب 
 أوغندا! -إلى  -ذاىب 
 أوغندا! -إلى  -ذاىب 

 قت نفسو مع أغنية القطار: طفؽ قمبيا يدؽ في الو 
 أوغندا! -إلى  -ذاىب 
 أوغندا! -إلى  -ذاىب 
 أوغندا! -إلى  -ذاىب 

وكاف القطار ال يزاؿ يتقدـ، ينفث البخار، ويتنفس الدماء والموت، ويحكي 
 كممات الوداع باسميا لكؿ أىؿ"ناكورو".

 ذاىبة......

 ذاىبة......

 ذاىبة......
القضباف. أغمضت عينييا، ثـ راحت تعد...  خطت "وارينجا" إلى أماـ نحو

واحد... اثناف... ثبلثة... اذىب..... اذىب..... اذىب..... أربعة، ... 
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 خمسة.... أيتيا العذراء مريـ، ارحميني...
 كاف القطار ال يزاؿ مقببًل، وكاف ضجيجو ييز القضباف عف عوارضيا. كما

يسبب ارتجاؼ األرض وىي كاف زئيره ييز قمب وارينجا وجسدىا. وكاف رعده 
تحمؿ الموت إلى "وارينجا": اذىب.....اذىب.....ثمانية... تسعة... يامريـ 

 العذراء.... اذىب..... اذىب..... اذىب.....عشرة...خذني اآلف....
وعمى حيف غرة شعرت "وارينجا" أنيا تسبح بعيدًا عف السكة بيدي رجؿ 

 عمييا. وُترمى عمى جانب خط سير القطار. لقد أغمي 
اندفع القطار بمحاذاتيا متجيًا نحو نيروبي، غير أف صفيره كاف يدوي في 
المساء فوؽ "ناكورو"، كأنو يسأؿ في غضب عف الكيفية التي نجت فييا وارينجا 

 مف الدىس بعجبلتو.
لـ تعرؼ "وارينجا" مف أنقذىا مف موت كانت ترنو إليو، وال تستطيع حتى أف 

/. عندما فتحت عينييا، وجدت 58ية إلى القسـ /تقوؿ  كيؼ وصمت في النيا
"وارينجا" نفسيا في الفراش، وعمتيا إلى جانبيا، تنظر إلييا بعينيف تممؤىما شفقة 

 المتناىية. 
أخبرت "وارينجا" عمتيا بكؿ شيء.... كؿ مايتصؿ بعبلقتيا مع الثري  

 العجوز مف "نجوريكا".... 
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 الفصـــــل الســــادس -
 

الساعة زىاء الثالثة عندما عادت "وارينجا" مع "جاتويريا" إلى الكيؼ  كانت
مف أجؿ جمسة العصر لممسابقة الجارية عف السرقة والمصوصية الحديثة. كانا 
يعتقداف أّنيما متأخراف. كاف "روبف مواؤرا" يستند عمى جدراف الكيؼ، بالقرب مف 

 الباب. حياىما.. وكأنو كاف ينتظر قدوميما. 
حسبت أنكما لف تعودا، قاؿ "مواورا" بميجة توحي بأنو كاف يمسؾ شيئًا آه، 

 خمفو 
 لماذا، ىؿ بدأت الجمسة؟ ساؿ "جاتويريا". 

 ال، لما بعد.
 أيف موتوري، ووانجاري؟ سألت وارينجا.

لـ يجب "مواؤرا" فورًا. وضع يديو وىو يقؼ بينيما، عمى أكتافيما وأدارىما 
بيما جانبًا إلى منافسة خاصة. ساروا بضع خطوات  إلى حيث جاءا، وكأّنو ينتحي

دوف أف ينبس "مواؤرا" ببنت شفة، حتى وصموا إلى منعطؼ، نظر "مواؤرا" بعد 
 ذلؾ حولو وكأّنو يحاذر مف أف يسمعو أحد.

 اآلف! قاؿ "مواؤرا"، بصوت منخفض. -دعونا نيرب مف ىنا
 لماذا؟ سألو جاتويريا" و"وارينجا" في آف واحد. 

 لقتاؿ سينشب حتمًا في ىذا المكاف.ألف ا
 قتاؿ؟ ولكف لماذا؟ سأؿ االثناف معًا.

سوؼ نبلـ ألننا أحضرنا معنا معتوىيف الميمة الماضية! راح "مواؤرا" يحكي 
الحكاية دوف تفكير. "حتى عندما كنا ال نزاؿ في "كينيني"، كنت قد قدَّرْت أف 

ىذا الصباح، لو كاف األمر "وانجاري" و"موتوري" ال يمكف الوثوؽ بيما. وفي 
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بيدي،  لف أسمح "لموتوري"، و"وانجاري" بالدخوؿ إلى مكاف يوجد فيو رجاؿ 
أصحاب  شأف وأىمية وضيوؼ مميزوف مف الخارج. إف "موتوريو" ىذا العالـ 
نني ألراىف  يستطيعوف أف يجمبوا المشاكؿ غير المعروفة لمرجاؿ الميميف.... وا 

 ىما! بأف ىذيف االثنيف ليسا وحد
ولكف ماذا حدث بعد ذىابنا لمغداء؟ سأؿ "جاتويريا". ىؿ ُألقي بؾ خارج 

 الكيؼ مثؿ "ندايا واكاىوريا"؟ 
أيف "وانجاري" و"موتوري"؟ سألت "وارينجا" وىي تتمظى مف نفاد الصبر. لماذا 
تحكي لنا أشياء مثؿ الحرباء التي أرسمت لمناس مف قبؿ اهلل ولكنيا لـ تستطع 

 يا؟ تسميـ رسالت
دعوني أحكي  لكـ القصة كميا مف البداية، وبذلؾ نتمكف مف اتخاذ قرار  

 بشأف ماذا نفعؿ، قاؿ ليما "مواؤرا"، ثـ أخبرىما بما حدث. 

(2) 
عندما انتيت كممات الصباح، غادرتما أنتما االثناف وذىبتما بطريقكما 

ريؽ سعيًا وراء الخاص. غادرنا بعدكـ بقميؿ وقمنا لبعضنا بعضًا: دعونا نأخذ الط
شيء نسكت فيو معداتنا المقرقرة. دعونا نذىب إلى "نجيروكا" مف أجؿ بعض 
المحـ المشوي؛ فنحف ال نستطيع دفع ثمف الطعاـ في ىذا الكيؼ. ركبنا سيارتي. 
ثـ وصمنا إلى ىناؾ، إلى قمب  "نجيروكا". دخمنا ممحمة صغيرة مميئة بالذباب. 

توف". كانت لوحة اإلعبلف تقوؿ: كْؿ بصورة أفضؿ غير أف ليا اسمًا ميمًا، "الييم
في "ىيريتوني". طمبت أربعة أرطاؿ مف المحـ. دفع "موتوري" نصؼ القيمة، 
ودفعت أنا الباقي. ذىبنا بعد ذلؾ إلى غرفة في المؤخرة انتظارًا لشوي المحـ 
والحصوؿ عمى شيء نشربو. أنا حصمت عمى شراب "تسكّر،وحصمت "وانجاري" 

 "تاتينو"، أما موتوري فشرب كأسًا أبيض. عمى شراب
كاف "موتوري" ىو الذي بدأ المناقشة. بدأ وكأّنو يتمقؼ الخيوط مف حيث 
انطمقنا خارج الكيؼ. مضى يحكي: كما قاؿ: "مواؤرا" الميمة الماضية في السيارة، 
لقد ذىبت إلى أماكف عدة في كينيا، وشيدت أحداثًا عديدة في بمدنا. مرة، وبينما 

نت أعمؿ كمراقب في مدرسة مف المدارس في "ناكورو"، أنقذت فتاة كانت تريد ك
القضاء عمى حياتيا، كاف الوقت ظبلمًا كامبًل، وكنت أقؼ قرب مسبح المدرسة. 
رأيتيا تمشي، خمسة، بالقرب مف سياج صغير. وعندما سألتيا ماذا كانت تعمؿ 
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معممًا في المدرسة. ثـ ابتعدت  وحدىا ىناؾ، قالت، إنيا تقيـ مع أخييا، الذي كاف 
وفي اليـو التالي شاىدُت الفتاة نفسيا تقؼ بيف عارضتي سكة الحديد، تنتظر أف 
يدىسيا القطار. كنت في طريقي إلى "بونديني"، ومررت بيا وىي تقؼ عمى 
الجانب  اآلخر مف الخط. غير أف قضاء اهلل ال مرد لو. وعندما مشيت خطوات 

/، دفعني شيء خفي إلى الوقوؼ، والنظر مف فوؽ 58/ معدودة باتجاه القسـ
كتفي. إنني أقوؿ لكـ: لقد أنقذتيا مف بيف فكي الموت. ولقد أغمي عمييا  بيف 
ذراعي. لحسف الحظ، رأيت في  حقيبة يدىا مغمفًا كتب عميو عنوانيا في القسـ 

كر ىذا /. تركتيا ىناؾ مع أسرتيا، وواصمت طريقي إلى "بونديني". لماذا أتذ58/
كمو؟ ذلؾ ألّف مارأيتو وسمعتو في الكيؼ يبُر كؿ المعجزات التي تعرضت ليا في 

 حياتي. 
نظر كؿ مف "جاتويريا" و"وارينجا" إلى بعضيما، وىما يقوالف ضمنًا: ىذه 
بالفعؿ معجزة! تابع "مواؤرا" يقوؿ: وعند ذلؾ انضمت "وانجاري" لمحديث، وقالت: 

و مف رحـ البمد نفسو يظير المص والسارؽ؟ وأنا أيضًا إذًا ىؿ مف الصحيح فعبًل أنّ 
 لـ أر في حياتي عجائب تبز عجائب الكيؼ.

بقيت ىادئًا، ألّنني أعرؼ حؽ المعرفة أف قميبًل مف السرقة ىنا وىناؾ ليس  
أمرًا سيئًا بالفعؿ. والمصوصية التي ال تمفت االنتباه ليا ليست سيئة. وكاف 

تعرفوف أف المص أو السارؽ أسوأ مف الساحرة؟ لقد  "موتوري"، ىو الذي قاؿ: ىؿ
عارضتو بشدة في تمؾ النقطة وقمت لو: الساحرة أسوأ مف المص. المص يسرؽ 
أمبلكؾ ويترؾ قمبؾ يدؽ. وفي الغد، يمكف أف تكسب أمبلكًا أكثر. أما الساحرة 
، فتأخذ روحؾ، وتترؾ أمبلكؾ كميا لآلخريف، كي يمتيموىا. المص  يسرؽ األمبلؾ

 أما الساحرة فتسرؽ الحياة. 
وعند تمؾ النقطة أحضر لنا المحـ عمى طبؽ خشبي. كاف مشويًا بشكؿ جيد! 
تناولت سكينًا وقطعت المحـ إربًا صغيرة. وفيما كنا نتناوؿ الطعاـ، قص عمينا 

 "موتوري" قصة عف لص وساحرة.
ا قبؿ عيد بعيد بعيد، وفي قرية مف القرى كاف يعيش لص خطير،جرَّ ىذ
المص البؤس عمى القرية كميا، ولكف لـ يستطع أحد ضبطو متمبسًا بالسرقة ألنو 
كاف ماكرًا جدًا وكاف يعيش في القرية ساحر "خطير جدًا، يخشاه الناس كثيرًا 
بسبب أف سحره كاف أقوى حتى مف سحر "كاميري". تجمع كبراء القرية عمى أرض 

عويذة عمىالمص مف شأنيا أف توافيو االجتماع، قرروا استدعاء الساحر لكي يمقي ت
 أجمو ونيايتو. 
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تباىى الساحر بأف ذلؾ ال يشكؿ معضمة بالنسبة لو. جمع أدويتو القوية معًا، 
ويقطيناتو وجوزاتو المقدسة. ثـ استمقى لكي يناـ... استيقظ صباحًا في الساعة 
ع المعتادة.  ذىب يتفقد أدواتو المقدسة. لو، لقد سرؽ المص كؿ شيء..جم

الساحرأدوات أخرى فزحؼ المص وسرقيا جميعًا. اضطر الساحر لمغادرة القرية. 
ذلؾ ىو أصؿ القوؿ الدارج في أف المص رىيب جدًا إلى درجة أنو يجبر الساحر 
عمى مغادرة بيتو. أضؼ إلى ذلؾ أف المص يسرؽ حتى أّمو التي ولدتو.. المص 

 ًا لو. يشبو الرجؿ األبيض الذي يحكى بأنو ال صديؽ حميم
عند ذلؾ قالت "وانجاري": "ولكف المصوص الجدد أشد سوءًا ألّنيـ يستدعوف 
األجانب لسرقة أمياتيـ ويتقاضوف حسنات قميمة مقابؿ ذلؾ. ولكْف. أنتما كبلكما 
عمى خطأ. المص ليس أسوأ مف الساحر، والساحر ليس أسوأ مف المص. المص 

يتؾ وثيابؾ، أليس يقـو بقتمؾ ساحر، والساحر لص. عندما يسرؽ المص أرضؾ وب
في الواقع؟ وعندما يدمر الساحر حياتؾ، أليس يقـو بسرقة كؿ ماتممؾ؟ ذلؾ ىو 
مايدعوني لمقوؿ: إف المص ساحر، والساحر لص، وحتى "جيكويو" كاف يعرؼ 
ذلؾ. قبؿ عيد طويؿ، كاف الحكـ الصادر بحؽ المص والساحر حكمًا واحدًا، وكاف 

 الموت حرقًا أو الدحرجة إلى أسفؿ رابية بخمية نحؿ. -يحمؿ  العقوبة ذاتيا 
أكمنا المحـ وأجيز عميو بكاممو. قمت "لموتوري" و"وانجاري": إف عمينا أف 

 نعجؿ ونعود إلى الكيؼ لكي ال نتأخر عف اجتماع الظييرة.
عندئٍذ فقط صار لجنوف "وانجاري" جناح. قالت: "إنيا سوؼ ال تعود إلى  

نيا بدالً  مف ذلؾ سوؼ تذىب إلى مركز شرطة "إيمموروج". ستفعؿ  الكيؼ، وا 
ماذا؟ سألتيا. فقالت لي: االتفاؽ ىو اتفاؽ. إف حشدًا مف المصوص والسارقيف 
كذلؾ الحشد ال يمكف السماح ليـ باالجتماع ثـ باالنصراؼ أحرارًا! قمت ليا: إذًا 

انجاري":إنيا مواطنة كنت جادة في الحكاية التي رويتيا لنا الميمة الماضية؟ قالت "و 
نيا يجب  أف تضع يدىا في يد الشرطة لوضع حدٍّ لمسرقة  جيدة ومخمصة، وا 
والمصوصية. إذ كانت الشرطة تعتقؿ  نشالي الجيوب الذيف يختطفوف حقائب 
النساء اليدوية في األسواؽ، والمذنبيف الصغار الذيف يسرقوف خمسة شمينات، 

رى، فماذا تظنيـ فاعميف بيؤالء الرجاؿ والمصوص الذيف يسرقوف الدجاج في الق
الذيف يسرقوف الجماىير ويسرقوف الوطف برمتو؟ حاولت، مف جانبي، أف أفعؿ كؿ 
ما أستطيع لكي أثني عزميا لمعدوؿ عف ذلؾ: ال تخربي ميرجاف اآلخريف. ىؿ 
ثباتات كافية؟ تذكري، يا "وانجاري" أف الدعوى قد تنقمب ضد  حصمِت عمى أدلة وا 

لـ توافقني "وانجاري" الرأي وقالت: إذا كنت في كؿ آف ترى فيو السارؽ  الشاىد.
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يسرؽ والمص ينيب، توجو نظرؾ عكس االتجاه أو تغمؽ عينيؾ وشفتيؾ، فكيؼ 
 يمكف وضع حد لمسرقة والمصوصية في ىذه الببلد؟ 

تركتيا لمشاريعيا. فدعوى المجنوف تبقى دوف حؿ. ثـ إذا ماتجادؿ رجؿ 
ف أي شخص عاقؿ حكيـ مع م جنوف مدة طويمة جدًا، يصعب التفريؽ بينيما. وا 

 مقدَّر عميو أف يعيش نكد الحياة وسقميا ال يمكف تحويمو عف ذلؾ. 
ظؿ "موتوري" طيمة ىذا الوقت ىادئًا، مثؿ مراء منافؽ، يستمع لممناقشة بيني 
وبيف "وانجاري". فيؿ تستطيع تصور دىشتي حيف دخؿ "موتوري" النقاش وقاؿ: 

نو سوؼ يساعد "وانجاري" في إلقاء القبض عمى المصوص والسارقيف؟ سألتو، "إ
كيؼ سيساعدىا؟ قاؿ: إنو سيطوؼ حوؿ "نجيروكا" يوقظ العماؿ والعاطميف،  
يحضيـ عمى المحاؽ بو لكي يرييـ أيف تجمع كافة لصوص وسارقي ثروة الناس 

ىـ الوحيدوف لمتنافس بيدؼ اكتشاؼ مف ىو الذي سرؽ أكثر. فضحايا السرقة 
 الذيف يستطيعوف  المطالبة بشكؿ فعاؿ باسترجاع ثروتيـ المسروقة. 

حاولُت إقناع "موتوري" بالحجة والمنطؽ. يا "موتوري"، إنؾ تبدو رجبًل عاقبًل 
فاحذر أف تجرَّد مف نعميؾ بنزوات نساء العصر الحاضر. تذكر كيؼ ألقي "بندايا 

ؽ خمسة شمينات فقط مف ىنا وىناؾ واكاىوريا" خارج الكيؼ. كاف ندايا يسر 
ليشتري لنفسو بعض الكعؾ.! إف ذلؾ يبيف أف بقية المصوص رجاؿ ليـ شأنيـ 

 Wanyang `onyi Mashu huri : Wao si Weri wa-  mamdazi na kuku - and -الكبير

they should notbe disturbe- 
المأثور في أف ىزَّ "موتوري" رأسو، وقاؿ: أنا، "موتوري"، ال أومف بالقوؿ 

السكوت ينقذ األرواح. لقد أصابت "وانجاري" في كبلميا عيف الحقيقة. إذا كنا كمما 
نرى السرقة والمصوصية، نغمض عيوننا وننظر باالتجاه المعاكس  أال يعني ذلؾ 
أننا نؤازر نظاـ السرقة والمصوصية؟ ليس ثمة فارؽ بيف المص وبيف مف يشاىد 

ويو" مرة. أنت تقوؿ: إف "ندايا  وكاىوريا"، رمى خارج فعؿ السرقة، قاؿ ىذا "جيك
الكيؼ. نعـ، ولكف عمى مايدلنا ذلؾ؟ إنو يدؿ عمى صدؽ أحد أقواؿ 
"جيكويو":المص الذي يرتدي األسماؿ يصبح في الغالب فداًء لمص الذي يرتدي 
أحمى الحمؿ. ولماذا قاؿ ذلؾ "جيكويو"؟ ألننا في أحواؿ عدة نشير بإصبع االتياـ 

لى المص ذي الثياب البالية، ناسيف أنو ربما سرؽ ألّنو جائع أو عطشاف. لـ إ
ينفِّس "جيكويو" في األياـ الخوالي عف غضبو عمى لص سرؽ لمجرد إسكات بطنو 
الجائع. إذا ذىب المرء في الماضي إلى مزرعة شخص ما وقطع  قصب السكر 

ذا أشعمَت نارًا وقمعت مايكفي مف البط اطا الحموة لكي تسد جوعؾ وجمس يأكمو، أوا 
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وشويتيا وأكمتيا في ذلؾ الوقت، وذلؾ المكاف، فإف صاحب المزرعة لف يضايقؾ 
أبدًا. غير أف ىؤالء المصوص الجدد، الذيف يحصدوف حيث لـ يبذروا  بتاتًا، إلى 
حد أّنيـ حتى يدعوف ألجانب لممشاركة في المحصوؿ، والذيف خزنوا الحب  كمو 

جنبية، تاركيف مالؾ المزرعة يتضور ويموت مف الجوع،  في مخازف القمح األ
ألـ يمقوا  -والذيف يذبحوف خراؼ راعي القطيع نفسو، يتدسموف عمى المحـ المسروؽ

ببرازىـ و"ريح بطنيـ" وراء حدود التسامح؟ دعيـ ُيعتقموف جميعًا مف قبؿ الشعب 
رض كروشيـ العامؿ وىـ اآلف، لصوصًا وسارقيف، قد اجتمعوا في وكر واحد لع

المتخمة وصب جاـ غضبيـ واحتقارىـ عمينا. يا "مواؤرا"، إنؾ تقوؿ: إف عمينا أف 
ننتظر مزيدًا مف الدليؿ والبرىاف؟ ال، فالمماطمة دمرت خمية النحؿ. وليس مف 

 المبكر أبدًا الذىاب إلى السوؽ، قبؿ أف تسفع أشعة الشمس الخضروات...  
 تعالوا جميعًا، 

 لمدىشوشاىدوا المنظر ا
 منظرنا ونحف نطارد الشيطاف 

 مع كافة تبلميذه! 
 تعالوا جميعًا!

يا"وانجاري"، ال أظنؾ ستحصميف عمى مساعدة كبيرة مف مركز الشرطة. غير 
أف مف لـ يشرب  مف حبة القرع ال يعرؼ حجميا. إمِض في طريقؾ وسأمضي 

 ه".في طريقي. ىدفنا واحد. سوؼ نمتقي جميعًا في الكيؼ، كؿ ومعو قوا
عندما انتيى "موتوري"، حدَّؽ النظر إلي بعينيف بدتا أنيما تتحديانني إلى  

منازلة. ولكنني أنا، "مواؤرا"، رجؿ بكؿ معنى الكممة. نظرت إليو وجيًا لوجو وقمت 
لو بحـز إنني  سوؼ ال أؤيد أي عمؿ مف شأنو أف يؤجج النزاع في البمد. قمت ليـ 

نو. يا "موتوري" ويا "وانجاري"، ألنكما تعرفاف بأف مايمي:إف الرجؿ يفترسو فمو ولسا
مايحدث ال يمكف منع حدوثو، إتركا ىؤالء الناس وشأنيـ. إف المص الذي ال 
يضبط متمبسًا يقاؿ إّنو يأكؿ حصتو المشروعة. ولكف "موتوري" أجاب بسرعة 

Ndio, Ndio  .ولذلؾ السبب يجب اعتقاليـ جميعًا ، 
ؿ في عمى ىذا النحو افترقت عف  ىذيف المجنونيف، اعتقدت أف عمي أف ُأعجِّ

العودة إلى الكيؼ لكي أحكي لكـ كؿ شيء عما جرى، بحيث ال يمقى عميكـ 
القبض عف غير قصد مف جراء المسرحية والفوضى التي البد أف تضرب أطنابيا 

 فيما بعد. 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 977 - 

 وذلؾ ىو السبب الذي أقترح مف أجمو أف نعود أدراجنا مسرعيف إلى "نيروبي"
اآلف، لكي نتمكف عمى األقؿ مف المشاركة في ثمف البتروؿ. لقد كنُت أيضًا أبحث 
عف "مؤيريري وامواكيراي" لكي يطمب مف رئيس المراسـ إنياء الميرجاف قبؿ أف 
يمقى القبض عمى أي شخص مف قبؿ الشرطة والعماؿ. فيذاف االثناف، "موتوري" 

 و"وانجاري" ليسا وحدىما!  
را" قصتو وأمعف النظر فيما حولو مف جديد كأنو كاف يخشى أنيى "روبف مواؤ 

ظيور  الشرطة وظيور العماؿ بصورة مفاجئة. نظر كؿ مف "جاتويريا" و"وارينجا" 
إلى بعضيما. لـ يكونا يعرفاف أيبتيجاف أـ يشفقاف عمى "موتوري" و"وانجاري". 

 ليس ثمة مايقمؽ: قاؿ "جاتويريا". دعنا ندخؿ وننتظر مايحدث. 
ال ترى أف مف الحكمة مف جانبنا أف نخبر المضيفيف والضيوؼ في أ

 الميرجاف بما يجري؟ سأؿ "مواؤرا".
كبل، أجاب "جاتويريا" بسرعة. دعنا نتركيـ وحدىـ. دعنا نترؾ الفريقيف  

 وحدىما. نحف مشاىدوف فحسب.
تحركوا نحو الكيؼ. كانت "وارينجا" غارقة في التفكير. ىؿ بسبب ىذه  

ت الغريبة يقاؿ إف األرض كروية؟ مامعنى أف ألتقي بنفس الرجؿ الذي المصادفا
وفي مكاف مثؿ ىذا المكاف؟ مف ىو موتوري؟  وعندما صاروا -أنقذ حياتي مرتيف 

عمى مقربة مف مدخؿ الكيؼ، شدَّ "مواؤرا" كَـّ "جاتويريا"، توقؼ كبلىما. مضت 
 "وارينجا" قدمًا وانتظرتيـ عند الباب.

". بإذف جاتويريا". اسمع، عمى الرغـ مف أنؾ تقوؿ بأننا مجرد ىمس "مواؤرا 
 مشاىديف، وأننا لف نتحزَّب إلى أحد الفريقيف، فأنا أحب أف أشارؾ في المنافسة. 

وتتركني أنا و"وارينجا" كمشاىديف وحيديف؟ سأؿ جاتويريا" وىو يجرب 
 الضحؾ. 

 يدًا؟ ذلؾ صحيح، قاؿ "مواؤرا"، ولكْف ىؿ سيكوف ذلؾ تحركًا ج
 أف تقدـ شيادتؾ عف السرقة والمصوصية، أـ أف تتخمى عنا؟ سأؿ جاتويريًا. 

إف ما أريده ىو فرصة أرييـ فييا االحتياؿ وىو يبُز كؿ حيمة في فف السرقة 
والمصوصية فيؿ سيكوف ذلؾ تحركًا عاقبًل؟ سأؿ "مواؤرا" ثانية، وىو يفرض عمى 

 "جاتويريا" تقديـ النصيحة لو.
ـ أقؿ لؾ، إنني مجرد مشاىد؟ إف تسنح لؾ الفرصة، اقفز ميما حسنًا، أل

كمؼ األمر إلى المنصة وجرب حظؾ، كؿ ماعمى المتسابؽ فعمو ىو تبياف ما 
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فعمو بمواىبو مف أجؿ السرقة والمصوصية، وماذا سيفعمو اآلف! إذا ما أتيحت لو 
عؿ ذلؾ. افعؿ الفرصة مف قبؿ األجانب. ولكنني ال أقوؿ لؾ أف تفعؿ ىذا أواًل تف

مايحمو لؾ. القرار قرارؾ. قاؿ "جاتويريا"، كأنو قاض يحاوؿ أف يموه موقفو 
 الحقيقي في معركة الحياة.

غير أف "مواؤرا" بدا مسرورًا غاية السرور بكممات "جاتويريا" تكمـ رافعًا صوتو 
ة قميبًل. لقد تحدثت عيف الصدؽ والحقيقة. وذلؾ مايجعمني دائمًا أقوؿ إف التربي

والتعميـ أمر حسف، بؿ غاية في األىمية. اآلف، لو كاف المتكمـ "موتوري" أو 
"وانجاري" لحاوال أف يثنياني عف عزمي. لماذا؟ ألّنيما ال يممكاف قسطًا كبيرًا مف 
التعميـ، إنيما ال يعرفاف ما الذي يجعؿ العالـ يدور. أستطيع أف أرى أنؾ نزيو 

، فاحذر! يبدو أنيا تعير كممات المجنونيف انتباىًا تمامًا. أما بالنسبة  "لوارينجا"
زائدًا. غير أنؾ تبدو بالتأكيد عارفًا كيؼ تدخؿ إلى قمب األشياء. لقد طرحت 
الموضوع بشكؿ حسف.  وال يتعيف عمى المرء عدُّ مواىب الشخص. أوه، ال، الميـ 

ف أفعؿ ما ىو نوعية الميارات والشأف الذي وظفيا مف أجمو. أنت تقوؿ: إف عمي أ
أريده... ىا، ىا! ىؿ تتذكر مارواه عمينا "مؤيريري واموكيراي"، في حافمتي الميمة 

 الماضية "وىو أيضًا الذي تمقى... مواىب جاء وقاؿ....
 شهادة مؤيريري وا موكيراي

فذلؾ يعني أف الساعات ىي  -ألف الرجؿ األبيض قاؿ مرة: الزمف ىو الماؿ
  بضع دقائؽ أقدـ لكـ فييا ُلباب حكمتي.ولف آخذ منكـ إال -الماؿ نفسو

بالنسبة لمنساء، عندي زوجة واحدة ولكنيا مثقفة جيدًا، ألف معيا شيادة في 
يعني في كيفية إدارة األمواؿ في المنزؿ والمحافظة عمى نمط  -االقتصاد المنزلي

 حضاري في الحياة. 
مر بيذه بالنسبة لمصديقات، ليس عندي أية صديقة، أو دعوني أطرح األ 

الطريقة: كمما رغبت في قضاء وقت طيب أفتش عف بنات ىنديات أو بيض. فأنا 
ال أومف بالتمييز القبمي أو العنصري عندما يتعمؽ األمر بالنساء. لقد أكدت دائمًا 

 أف النساء  ال تنتمي لمجموعة العمر، أو الطائفة أو الدولة 
Nandawake ni Watumishi Kwa wote ا صادفت امرأة بيضاء، خذىا، ولذلؾ فإذا م

ذا ما صادفت فتاة جميمة مف الجاىزات  أو صادفت فتاة آسيوية، فخذىا أيضًا. وا 
 لمتسميـ. فخذىا. 

أما بالنسبة لؤلطفاؿ، فمدينا طفبلف فقط، صبي وبنت، وال نريد أكثر مف ذلؾ.  
لحديث يعني تحديد المواليد، وحرية األبويف في ا-فأنا ال أومف بالتخطيط األسري
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وال أومف بوالدات غير  -عف عدد األطفاؿ الذيف يريداف أو يقدراف عمى إعالتيـ 
مدروسة لجممة مف األطفاؿ الذيف لف يتركوؾ تتناوؿ األطعمة الشيية بطمأنينة 
وارتياح. وأنا عضو في جمعية دولية لتنظيـ المواليد. وىي تدعى )جمعية األبوة 

ـ في نيويورؾ، بالواليات المتحدة، دعوني أقؿ الدولية المخططة(، التي مقرىا العا
ف أية زيادة في عدد السكاف ىي ضد مصالحنا.  لكـ: األطفاؿ ىـ عدونا األلد. وا 
ما أحمى أف يصبح العالـ كمو ممكًا لؾ ولزوجتؾ وحدكما؟ ىؿ تفيموف ما أقصد؟ 

والممبس  التيديد األكبر بالنسبة لنا ىو الزيادة في عدد الناس الذيف يطمبوف الطعاـ
والمأوى. فإذا فشؿ ىؤالء في الحصوؿ عمى عمؿ ووظائؼ، وفي إيجاد الطعاـ أو 
شراء المبلبس، ماذا يمنعيـ مف امتشاؽ اليراوات والسيوؼ والبنادؽ لكي يمزقوا 
كروشنا البدينة التي تعيش عمى النعيـ ويقطعونيا إربًا إربًا؟ ونحف أعضاء الجمعية 

ي العثور عمى الطرؽ واألساليب التي مف شأنيا لنا رغبة واحدة فقط: أال وى
تخفيؼ الصراع بيف األمـ، السيما الصراع بيف مف استولوا عمى الثروة منا وبيف 
مف ُجرِّدوا منيا. وذلؾ ىو ما يدفعنا نحف المنتسبيف لمجمعية إلى التأكيد عمى: 

عاـ الذي اتركوا زوجات الفقراء تمد فقط عددًا مف األوالد تستطيع إعالتيـ بالط
ذا كاف الرجؿ عاطبًل عف  تركناه ليـ في مخازنيـ، أو بحسب حجـ مرتباتيـ. وا 

 العمؿ، فبل تسمحوا لو بحمؿ  أعباء النساء واألطفاؿ. 
وىنا، أييا الطيبوف، ألتمس غفرانكـ: إذا ما  -أما بالنسبة لتحصيمي العممي

ممؾ في جيبو ثبلث أنا رجؿ ي -تباىيت قميبًل، فبل تعتبروا ذلؾ عجرفة مف جانبي
شيادات، بؿ باألحرى، في الرأس الذي تشاىدونو أمامكـ. فالبطؿ ال يقيَّـ بحجـ 
بطة ساقيو، والشيرة غالبًا ماتكوف أكبر مف صاحبيا، والحكمة فطرية متأصمة ال 
ذا كاف ثمة مف يشؾ،  ال يزاؿ بجعبتي مجموعة  ممتصقة كرقعة مف القماش.. وا 

ي البطاقات ستروف كؿ شياداتي مسجمة عمى نسؽ: صغيرة مف بطاقات العمؿ. ف
بكالوريوس في االقتصاد، بكالوريوس في التجارة، ماجستير في إدارة األعماؿ مف 

والشيادة األخيرة ليست  MRSOCIBMجامعة "ىارفارد" في الواليات المتحدة؛ و 
شيادة في الحقيقة، بؿ ىي شرؼ، وىي تعني: عضو في الجمعية الممكية إلدارة 

ألعماؿ العالمية. تبيف البطاقة بوضوح أف معموماتي متركزة في مجاالت إدارة ا
األعماؿ والتطوير االقتصادي. كؿ تمؾ المعرفة والميارة موجودة داخؿ الجسـ 
الصغير الذي ترونو أمامكـ. ذلؾ مايدفعني دائمًا لمقوؿ إف الشيرة أكبر مف 

 صاحبيا. 
ولكنني أومف بإيديولوجيا السرقة أنا ال أومف باإليديولوجيا األجنبية. 
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 والمصوصية الحديثة. ولكف مف أجؿ أف تعرفوا... 
قبؿ أف يتمكف مف االسترساؿ، قاطعو رجؿ أراد أف يوجو لو سؤااًل. الرجؿ 
شاىد "مؤيريري" يخرج مف سيارة أجرة ذلؾ الصباح، ولذلؾ فيو يشؾ بحؽ وجد 

السرقة والمصوصية مما يؤىمو  فيما إذا توصؿ "مؤيريري" إلى المستوى البلـز في
 لدخوؿ المنافسة. 

سيدي الرئيس، إف المتحدث عمى المنصة تفاصح كثيرًا حوؿ موضوع 
شياداتو. ذلؾ أمر جيد. وحتى نظاـ السرقة والمصوصية يحتاج إلى متعمميف. 

 -تذكر، إف المرء يستطيع أف يوجو ضربة لشخص محبوب -ولكف ياسيدي الرئيس
لو تفضؿ أف يطمعنا أواًل عمى نوع السيارة التي يقودىا؟ ذلؾ  فيؿ بمقدور المتحدث

ىو نوع الشيرة الذي نفيمو، أما الحكايات عف التعميـ فيي جميعًا محض خياؿ 
 بالنسبة لنا. 

جمس الرجؿ أرضًا. قوبؿ بحفاوة كبيرة. واآلف، بما أف "مؤيريري" لـ يكف 
ارتبؾ قميبًل ولـ يعرؼ مف يعرؼ أف الرجؿ ضبطو يخرج مف سيارة "مواؤرا"، فقد 

 أيف يبدأ. 
وبعد ذلؾ صاح بو كثير مف الضيوؼ يطمبوف التفاصيؿ: سياراتو، دعوه 

 وىويتؾ الشخصية....! Hatu Kujui bila Kitambulishe chokoيخبرنا عف سياراتو! 
سيدي الرئيس، "مؤيريري وا موكيراي"، سيدي الرئيس، وسيارتي... آسؼ 

لؾ. بالنسبة لمسيارات، عندي سيارة واحدة فقط، سيارة ألنني نسيُت أف أذكر ذ
" )ذات مضخة بتروؿ(، وأقوؿ لكـ برغـ ذلؾ: إف تمؾ السيارة سريعة، 514"بيجو 

بؿ أسرع مف أسرع السياـ. والسيارة نفسيا تعمؿ كسمة تسوؽ لصاحبتي البيضاء، 
، مف ولكنني أفكر اآلف في الحصوؿ عمى مركبة ليا، "بيؾ أب تويوتا ىيموكس"

 زنة طنيف فقط، جرافة تستطيع استعماليا كسمة لمتسوؽ أيضًا.
قاطع الرجؿ نفسو "مؤيريري" مرة ثانية قائبًل: سيدي الرئيس: ىؿ يمكف 

" أـ 514"لمؤيريري"، أف يقوؿ لنا إذا كاف يسوؽ ليذا االحتفاؿ سيارة "البيجو 
 أستطيع أف أعتبرىا ماتت أثناء طيرانيا كما يموت السيـ؟ 

ؿ الرجؿ بحفاوة أخرى. لقد ُشحف بقوة جديدة، فواصؿ طرح األسئمة التي قوب
تحمؿ سخرية. أجؿ، كيؼ وصؿ إلى الكيؼ ىذا الصباح؟ ماىي السيارة التي 
أحضرتو إلى "إيمموروج" أمس؟ وىؿ جاء بسيارة مستعارة؟ سيدي الرئيس، الرجؿ 

ىؿ ىو صالح  الذي يممؾ سيارة واحدة فقط، ولو سممنا أنيا أسرع مف السيـ،
لموقوؼ أماـ ناس ناضجيف لمحديث عف السرقة والمصوصية الحديثة؟ إنني أطالب 
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أف يمقى بو خارج الكيؼ مع مجموعة الشيادات. ينبغي أف يرمى مثؿ "ندايا 
 واكاىوريا". 

جمس الرجؿ أرضًا.تناوؿ "مؤيريري واموكيراي"، منديبًل مف جيبو وجفؼ 
و وأمعف النظر بالناس متحديًا، ثـ رفع قطرات العرؽ عف وجيو. سحج حنجرت

 صوتو وتكمـ بكؿ شجاعة الكبرياء المجروحة. 
سيدي الرئيس، لـ أحضر بسيارتي. وأنت، سيادة الرئيس، تعرفني وتعرؼ 

 سيارتي بالتأكيد. ألـ أكف أنا الموزع الرئيسي لبطاقات الدعوة ىذه في "نيروبي"؟ 
مراسـ قائبًل: دعني أذكرؾ بما قالوه يا "مؤيريري وا موكيراي"! قاطعو رئيس ال

 لؾ آنفًا، وىو أّنو مف غير السيؿ تمييز الرجؿ دوف سيارتو. فالسيارة ىوية الرجؿ. 
التقيت زوجتي مرة تمشي عمى قدمييا ألنيا تركت سيارتيا في البيت. لـ 
أعرفيا. أخبرتني عف المقابمة فيما بعد. فإذا كنَت ال أستطيع معرفة زوجتي مف 

يارتيا، فيؿ تعتقد أنؾ استثناء؟ أر ىويتؾ الشخصية ليؤالء الكبار لكي دوف س
 نتمكف مف متابعة الميرجاف. 

سيدي الرئيس، صرخ "مؤيريري" بصوت مرتفع مف اليأس. سيدي الرئيس، 
ذا اتصمنا ىاتفيًا  سيارتي متوقفة في "كيكويو". تركتيا خارج فندؽ "أونديري". وا 

" في 514خص ما لمتأكد مف وجود سيارة "بيجو بالفندؽ، نستطيع الطمب إلى ش
 ساحة الفندؽ. 

لقد حضرت بسيارة "ماتاتو ماتاتو ماتاتا ماتامو" ، ويمكنكـ أف تسألوا صاحب 
السيارة فيما إذا أخبرتو عف مشكمة سيارتي أو ال، ذلؾ ألنني ال أريدكـ أف تفكروا 

"روبيف مواؤرا" إنيض لو بأنني أعتمد بشكؿ كامؿ عمى سيارة "الماتاتو" لمنقؿ! يا 
 سمحت! 

وقؼ "روبيف مواؤرًا"، وىو يكشر مؿء شدقيو، فبدأ "مؤيريري وا موكيراي" 
 يسأؿ أسئمة وكأّنو يدلي بشيادة في محكمة قانونية: 

 مؤيريري: ماىو اسمؾ؟ 
 مواؤرا: روبيف مواؤراندو، مواؤرا اختصارًا. 

 مؤيريري: ىؿ تممؾ ماتاتو؟ 
... إذا أردتـ Tؽ ومالؾ ماتاتو ماتاتا ماتامو طراز فورد مواؤرا: نعـ، أنا سائ

ذا أردتـ الثرثرة....   سماع شائعات! ادخموا الماتاتو وا 
 مؤيريري: ىؿ تذكر ليمة األمس؟ 
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 مواؤرا: أجؿ. 
 مؤيريري: أخبر ىذا المؤتمر مف المصوص والسارقيف ماذا حدث.

دي سيجونا جولؼ" مواؤرا: كانت الساعة حوالي السادسة. وجدتؾ خارج "نا
قرب "كيكويو"، تمامًا قبؿ "نجوكويني" تقؼ عند موقؼ الباص. وكاف معي أربعة 

 ركاب آخريف قادميف مف نيروبي. 
 مؤيريري: ىؿ أخبرتؾ شيئًا عف سيارتي؟

" توقفت في كيكويو، وأنؾ 514مواؤرا: نعـ، أخبرتني أف سيارتؾ "البيجو 
ذلؾ كنت تبحث عمف يقمُّؾ ألنؾ لـ  تركتيا خارج فندؽ "أونديري"، وأنؾ بسبب

 ترغب في التأخر عف ىذه  المنافسة. 
ىبَّ رجٌؿ آخر واقفًا وأخبر الرئيس بأّنيـ لـ يحضروا التخاذ قرار في دعوى 
قضائية. "دعوا مؤيريري يتابع حكاية سرقتو ولصوصيتو. فكروا باألمر، إف وجيو 

كتسب ذلؾ الشكؿ لو لو يكف " وأشؾ بأّنو يمكف أف ي514يتخذ شكؿ سيارة "بيجو 
 يممؾ مثؿ تمؾ السيارة. ثـ جمس الرجؿ أرضًا. 

كاف "مؤيريري وا موكيراي" مسرورًا جدًا بكممات الرجؿ. ذلؾ كؿ شيء يا 
مواؤرا. لقد اقتنع كبار القـو اآلف، قاؿ يحدث "مواؤرا". يمكنؾ أف تعود إلى مقعدؾ 

 . فاتجو الجميع نحوه.اآلف وتجمس. غير أف "روبيف مواؤرا"، ظؿ واقفاً 
بدأ "مواؤرا" حديثو قائبًل: أّييا الرئيس، أييا الضيوؼ األكابر، أرجو أف ُيسمح 
لي بقوؿ كممة واحدة. أنا أيضًا أريد دخوؿ المنافسة، ألنو كما قيؿ مرة؛ الرجاؿ  
يمتقوف في المعركة لكي يختبر واحدىـ َجَمَد وىمَّة اآلخر، لكي يبددوا كؿ الشكوؾ 

فقد بدأت السرقة والمصوصية قبؿ فترة -ىو. ولكف قبؿ أف أبدأ قصتي عمف ىو 
أود أف أكشؼ مسألة صغيرة قد تكوف تدميرًا ليذا الميرجاف.  -طويمة مف الطوارئ

عند الساعة الثانية، بحثت عف "مؤيريري وا موكيراي" لكي أخبره بأف اثنيف ممف 
يب ىذه المنافسة. إنيما أعطاىـ بطاقات دعوة، وىما عامؿ وفبلح، يخططاف لتخر 

كمييما جاحداف ناكراف لمجميؿ، لمعرفتيما بأّنيما أعطيا بطاقات الدعوة ىذه مف 
 قبؿ "مؤيريري وا موكيراي" الدماغ المفكر وراء كؿ شيء... 

وقؼ أناس عديدوف لمكبلـ، غير أف الرجؿ الذي تمكف مف إسكات اآلخريف 
كيؼ لبلستماع إلى حكايات عف وقؼ عمى أرض الكيؼ: إنيـ لـ يحضروا إلى ال

العماؿ والفبلحيف. يجب أف يطمب مف "مواؤرا" المحافظة عمى شائعاتو وتقوالتو 
لنفسو وأف يترؾ الميرجاف يواصؿ أعمالو. فالشمس لـ يسبؽ أف انتظرت أي 
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 إنساف، وال حتى الممؾ. 
جمس "مواؤرا" بوجو أسود وقمب ميمـو مثقؿ. إف "موتوري" في إثري ولقد 

ت اآلف الفرصة في إيذائو، قاؿ "مواؤرا" يحدث نفسو، كاف يحسب أنو ما إف ضيع
يفصح عف سرِّ "وانجاري" و"موتوري"، حتى يمنح الفرصة لئلدالء بشيادتو وربما 
يكسب التاج.  ىذا وعمى الرغـ مف خزيو لـ يفقد "مواؤرا" رباطة جأشو. لقد دعـ 

"، الثري رائحة كريية بالنسبة لمشحاذ معنوياتو بثبلثة أمثاؿ مأثورة: ليس "لريح بطف
المتسوؿ، ومف يعشؽ الجماؿ ال يشكو وىو يجري خمفو، ومف كانت معدتو مقموبة 

 أو متشنجة ىو الذي يمضي لمغاية.
كاف الضيوؼ اآلخروف ينتظروف بفارغ صبر سماع شيادة "مؤيريري". صار 

 وجيو اآلف أقؿ قمقًا، كما جفت حبات العرؽ عمى جبينو.
بكالوريوس تجارة،  -يأتي ىو الشيادة التي قدميا "مؤيريري وا موكيراي" إف ما

 وبكالوريوس اقتصاد وماجستير إدارة أعماؿ وعضو في الجمعية الدولية. 
سوؼ أتناوؿ الحكاية مف حيث تركتيا، عمينا أال نيتـ كثيرًا بعدد السيارات 

النحمة ال تبدأ  التي يممكيا الشخص. الميـ ىو طراز السيارة. ونحف نعرؼ أف
بمِشط العسؿ.وبقو الفراش تكبر وتسمف حتى لو عاشت في شؽ بقطعة خشب. 
عمينا أف نقمؽ فقط عمى معتقدات اإلنساف وعف مكاف وقوفو، يعني موقفو في 

 عبلقتو مع تطور واستثمار ثروة الوطف.
ليس عندي الكثير مما أقولو. إنني أومف بربِّ السرقة الحديثة وبربِّ 

ة الحديثة. أقوؿ ىذا ألف ثقافتي بينت لي بأف األمـ والدوؿ التي تقدمت المصوصي
وأسيمت في الحضارة الحديثة مرَّت بمرحمة االستثمار. وبيف مثؿ تمؾ الدوؿ تـ 
 -تجريد العماؿ والفبلحيف مف السمطة التي أعطيت ألبطاؿ السرقة والمصوصية 

 الماؿ. -رأس وفي اإلنكميزية يمكف القوؿ: لمف ليـ معرفة بأعماؿ
إف أبطالنا الحديثيف ىـ أولئؾ الذيف يعرفوف عف توظيؼ الماؿ اإلبداعي، 
قوف مواىبيـ بحيث تحمؿ الثمار والفاكية.  يعني أولئؾ الذيف يعرفوف كيؼ يسوِّ
وىذا يعني  بكؿ بساطة أولئؾ الذيف ىـ خبراء في ازدراء تمؾ الكياسة النادرة التي 

. وىذا بدوره يعني مايمي:إف تسرؽ خمسة شمينات تسمى الربح، يعني معدؿ الربح
، فإف عميؾ أف تسرؽ أكثر مف خمسة غداً  وليكف عشرة شمينات وبعد غد  -اليـو

عميؾ أف تسرؽ أكثر مف عشرة، وليكف خمسة عشر. إف عميؾ أف تزيد السرقة 
والنيب طيمة الوقت: خمسة اليـو وعشرة غدًا، وخمسة عشر بعد غد وخمسة 

يـو البلحؽ، وىكذا دواليؾ، حتى تجد أف معدؿ الربح يزداد بسرعة  وعشروف في ال
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ف قوس الربح سيظؿ  ، مثؿ خط بياني متطور نحو الجنة. ىذا وا  ىائمة يومًا بعد يـو
يتصاعد إلى أعمى طيمة الوقت. وفي اإلنكميزية نقوؿ: إنؾ تبحث عف شروط تؤكد 

كوف عمى معرفة حصوؿ معدؿ ربح زائد باستمرار. ولذلؾ يتعيف عميؾ أف ت
بالحقوؿ الخصيبة، حقوؿ تؤكد أف معدؿ الربح سوؼ الينزؿ تحت مستواه باألمس 
ولف يبقى استاتيًا راكدًا. وأيف بغير عرؽ العماؿ والفبلحيف يمكنؾ أف تجد مثؿ ىذه 

 الحقوؿ الخصيبة؟  
ولكف أييا األصدقاء، إف السرقة الحديثة نوعاف. ىناؾ النوع الذي يعتبر  

بؿ مسألة قومية. وبيذه الحاؿ، إف السارقيف والمصوص والخبراء  -ميةمسألة مح
لدولة مف الدوؿ يسرقوف مف عماؿ وفبلحي دولتيـ ذاتيا. غير أف ىناؾ نوعًا آخر 
مف السرقة يدخؿ في إطاره األجانب. وبيذه الحاؿ، يذىب سارقو ولصوص إحدى 

األسبلب والغنائـ  الدوؿ إلى دولة أخرى ويسرقوف مف الجماىير ىناؾ ويعيدوف
لبمدىـ. وىذا يعني أف أمثاؿ ىؤالء المصوص والسارقيف يسرقوف مف عماليـ 
وفبلحييـ إضافة إلى عماؿ وفبلحي البمداف األخرى. إف أمثاؿ ىؤالء األجانب 

 قادروف عمى أف يقتاتوا عمى عالميف، عالميـ وعالـ اآلخريف. 
وف واألوروبيوف واليابانيوف في ىذه األياـ، مثبًل، يسرؽ المصوص األمريكي -

مف جماىيرىـ الخاصة، ثـ يذىبوف إلى أفريقيا وآسيا وأمريكا البلتينية لكي يسمبوا 
الناس ىناؾ ويحمموا أسبلبيـ إلى مخازنيـ. ىذا ويتـ مدُّ يد العوف والمساعدة 
ليؤالء األجانب، بالطبع، في مشاريعيـ، مف قبؿ عصابات مف المصوص 

 .والسارقيف المحمييف
يبني ىؤالء السارقوف والمصوص األجانب أحيانًا مخازف وصوامع في البمداف 
التي يسمبونيا، ويوظفوف نفرًا قميبًل مف المصوص ىناؾ لرعايتيا. أما ما يعنيو ذلؾ 

 كمو فيو مايمي:
عندما يأتي أجانب مف أمثاؿ الموجوديف ىنا إلى أرضنا ويبنوف المخازف 

ساطة سمب بمدنا، وحمؿ الغنائـ إلى الياباف والصوامع، فإف خطتيـ ىي بكؿ ب
 وأوروبا وأمريكا.

أنا، "مؤيريري وا موكيراي"، أومف فقط بالنوع األوؿ مف السرقة والمصوصية: 
وأقصد بذلؾ السرقة والمصوصية الخاصة بمواطني دولة مف الدوؿ، الذيف يسرقوف 

ا بالنسبة لمنوع الثاني، مف أىميـ ويستيمكوف الغنائـ تمامًا ىناؾ، في البمد نفسو. أم
وىو سرقة المصوص األجانب الذيف يحضروف إلى بمدنا ويبنوف المبلجئ ىنا، 

 فإنني أقوؿ: ال، ألؼ مرة، ال! -بمساعدة بعض منا
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يجب عمينا نحف، الخبراء الوطنييف في السرقة والمصوصية، أال نصافح 
ا إلى بمدانيـ، األجانب كي نساعدىـ في االستيبلء عمى ثروتنا القومية وحممي

 تاركيف لنا بضع كسرات فقط، ثمنًا لمتركة التي سمبوىا منا.
يجب أال نكوف جواسيس ليـ، أو كبلبًا لحراستيـ، أو تبلمذة ليـ، أو جندىـ 
المشرفيف عمى مبلجئيـ ومخازنيـ في أرضنا. دعوىـ يتركونا وشأننا نستغؿ حقولنا 

 الوطنية الخاصة.
 لماذا أقوؿ ذلؾ؟
بصراحة كبيرة، وليحدث ما يحدث. ىؤالء الناس منافقوف، رغـ سوؼ أتكمـ 

أنكـ قد ال تصدقوف وأنتـ تراقبونيـ اآلف وىـ يدخنوف بسبلـ واطمئناف سجائرىـ 
 وغبليينيـ.

أنا، "مؤيريري وا موكيراي"، درست بشكؿ كامؿ النظاـ القائـ عمى سرقة عرؽ 
نجميزية "الرأسمالية". النظاـ النظاـ الذي نسميو في اإل -ودماء العماؿ والفبلحيف

ىو مايمي: الجماىير تحرث؛ وقمة مختارة )أصحاب المواىب( تحصد. يغرس 
خمسة أغنياء الجذور في لحـ خمسيف عامبًل وفبلحًا. لقد حصمت عمى التعميـ، 
، قادروف  ولست بحاجة لمف يعممني المزيد. إنني أومف أننا، الموجوديف ىنا اليـو

نني عمى بناء مبلجئنا وم خازننا الخاصة التي نكدس بيا إنتاج عرؽ جماىيرنا. وا 
لواثؽ كؿ الثقة بأننا، المصوص والسارقيف الكينييف، قادروف عمى الوقوؼ عمى 
أقدامنا ووضع حدٍّ نيائي ليذه العادة في اقتساـ غنائمنا مع األجانب. دعوني أكرر 

دعوى قضائية. يجب نفسي، ألف الكممة المخبأة في القمب ال يمكنيا البتة كسب 
ثـ نسمِّـ الغنائـ  -وعمي في الواقع أف أسمييـ عبيدنا-أال نسرؽ عمالنا وفبلحينا 

لؤلجانب القتساميا، يعيدوف نزرًا يسيرًا منيا لنا ويصدِّروف الباقي إلى بمدانيـ! 
لماذا ال يسمحوف لنا بالسرقة مف أمريكتيـ أو أوروبا أو الياباف الخاصة بيـ بحيث 

أف نورِّد غنيمتيـ إلى داخؿ بمدنا؟ لماذا ال يسمحوف لنا ببناء مخازف نستطيع 
ومبلجئ في بمدانيـ بحيث يصبح صوتنا الصوت الحاسـ في توزيع منتجات عرؽ 

 شعبيـ؟
لنسرؽ فيما بيننا، بحيث أف ثروة البمد تبقى ضمف البمد، وبحيث أنو في لحـ 

يونير وطني. وسوؼ نكوف عشرة مبلييف فقير نستطيع أف نغرس عشرة مبلييف مم
، ال تتذمروا! Wanatachiعندىا قادريف عمى خداع الجماىير بالكممات التالية: 

عندما كاف األجانب يأكموف، ىؿ ندبتـ وتذمرتـ يومًا؟ وىؿ خدش بعضكـ بعضًا؟ 
يابني قومي، إف الطاعوف الذي يتفشى في البمد ليس غريبًا كالطاعوف في أوروبا. 
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األفراح ألف عرقكـ ودماءكـ أنتجت عشرة مبلييف مميونير  ينبغي عميكـ إقامة
 وطني.

ف بمقدوركـ معرفة الطعاـ الذي سيطيى جيدًا مف  أنا رجؿ قميؿ الكبلـ. وا 
الدفعة األولى مف الماء المغمي. قصتي قصيرة. إنيا تتعمؽ بنضالي ضد الشركات 

 التي يممكيا السارقوف والمصوص األجانب.
دأت أعمؿ في عدة شركات امبريالية متنوعة. وىنالؾ بعد إنياء الدراسة، ب

مف شركات نفط، -شركات قميمة جدًا يممكيا األجانب لـ تطأىا قدمي كموظؼ 
وشركات صيدلة، وشركات استيراد وتصدير البف والشاي، وبيوت الماؿ، وفنادؽ 
السياحة، وشركات السيارات وعدد مف المؤسسات الزراعية. كنت في بعضيا مديرًا 

ممبيعات. وفي شركات أخرى كنت مديرًا لشؤوف األفراد. وبصورة عامة، مف جية ل
 أخرى، كنت أوظَّؼ مديرًا لمعبلقات العامة.

-غير أنو لـ يسمح لي بأيٍّ مف ىذه الشركات بمعرفة أسرار الدائرة الداخمية 
 كما تعرفوف: حيث تصنع القرارات الحقيقية وحيث تصنع القرارات المتعمقة بالنقود
وتوزيع األرباح، عمى سبيؿ المثاؿ. أما عضوية الدائرة الداخمية فكانت تقتصر 

 عمى األوروبييف وحدىـ.
حيف يصبح العماؿ ضجريف -ولكْف في كؿ مرة تنشب فييا أزمة في البمد 

حرونيف ال يطاقوف، أو حيف يناقش البرلماف موازيف ضريبة الدخؿ التي يمكف أف 
دؿ الربح، أو حيف تكوف الحكومة عمى وشؾ الموافقة تكبح اإلرتفاع الدائـ في مع

كنت أنا الشخص الذي يرسؿ لمعمؿ كعيوف -عمى إجراءات معينة تتعمؽ باألجانب 
وآذاف لؤلجانب. كنت في بعض األمكنة ألجأ إلى الشوفينية الوطنية لكي أخمد 

وفي  النار المضطرمة؛ وفي أمكنة أخرى كنت أزيؿ تجاعيد الجمد بالزيوت الحديثة،
أمكنة أخرى أيضًا كنت أغير عقوؿ السمطة بقميؿ مف السوائؿ القوية المسكرة. 
وىكذا دواليؾ. ولكنني في مناسبات كثيرة كنت أشتري صورة شعبية لؤلجانب مف 

 .Hara ambeخبلؿ مساىماتيـ 
وقفت في يـو مف األياـ أسأؿ نفسي: ىؿ يستخدمني ىؤالء األجانب كفرد، أـ 

وف بشرتي؟ ىؿ يشتروف قدراتي أـ سوادي؟ وعرفت في الحاؿ تراىـ يستخدموف ل
أنني كنت ُأستخدـ كواجية تجميؿ المحبلت الجذابة الخادعة. إذا بحث بنو قومنا 
عف أجانب، فإنيـ سيجدونني في واجية المحؿ؛ وعند رؤيتي يظنوف أنيـ شاىدوا 
 قطعة مف ذواتيـ معكوسة بي، فيعتقدوف أف ليـ حصة في المحؿ. وبذلؾ
يستمروف في اإلذعاف وتقبؿ سرقة األجانب، العتقادىـ بأنيـ سيصبحوف أثرياء 
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 شيئًا فشيئًا.
تدارست األمر مع نفسي. إف ثراء أمة مف األمـ ينتج عف جيد عماؿ 
الوطف.. ومف الصحيح تمامًا أنو مف غير زند العامؿ وعقمو وقمبو، ليس ىنالؾ 

شيء مف آلة ونزر مف نقود لدفع ثراء. ماذا يحضر األجانب إلى داخؿ البمد؟ 
راتب الشير األوؿ لمعماؿ. لعمري ىذا ىو نوع اإلغراء الذي يعطى لمسعداف كي 
يخدعو ويجعمو يسمح باستبلب صغيره الذي يمسؾ بو. إف اآللة نوع مف الشرؾ، 
كما أف الراتب ىو قطعة المحـ التي تستخدـ الصطياد الفأر. أو إف اآللة ىي خيط 

ب ىو الدودة المستخدمة كطعـ الجتذاب السمكة. اآللة ىي الماكينة الصيد، والرات
التي يحتمب بيا عرؽ ودـ وطاقة وميارات العامؿ، والمصارؼ ىي األوعية، 

 واليقطينات، والعمب، والطبوؿ التي يختزف فييا الحميب.
ولذلؾ سألت نفسي: أنا "مؤيريري وا موكيراي"، كيؼ تستطيع أف تسمح 

احتبلب ببلدىـ وببلدكـ؟ أليس عندنا بشر مف نسغنا الخاص  لئلمبريالييف في
يستطيعوف احتبلؿ الجماىير، عف طريؽ استرضاء العماؿ بقسط ضئيؿ مف العمؼ 
أثناء عممية احتبلبيـ؟ ىؿ األجانب ىـ وحدىـ الذيف يممكوف البراعة في 
االحتبلب؟ وىؿ ىـ وحدىـ مف يعرفوف كيؼ يأكموف ما ينتجو اآلخروف؟ أال 

تطيع يا "مؤيريري وا موكيراي" المضي قدمًا الستثمار عرؽ أىمؾ الخاص، تس
واستخدامو إلنتاج أشياء تبيعيا ألصحاب العرؽ أنفسيـ، لكي ينتجوىا أواًل ثـ  
يتعيف عمييـ ابتياعيا، يزرعوف المحاصيؿ ثـ يبتاعونيا نفسيا؟ نحف ال نريد أف 

أجنبية: فنحف نقوى عمى تشجيع  يأتي آكمو ما تـ إنتاجو مف قبؿ اآلخريف مف دوؿ
 طبقة مف أكمة البشر في أرضنا. -بمى-نماء طبقة مف أكمة منتوجات اآلخريف 

بكؿ جوارحي وفؤادي، صرخت بوجو األجانب: سوؼ نرى اآلف مف ىو مف، 
يا أبناء الزنى! سوؼ أريكـ أننا حتى ىنا لدينا رجاؿ تبؤوا المرتبة األولى في فف 

ـ! سيكوف لزامًا عميكـ أييا األجانب أف تعودوا إلى بيوتكـ سرقة العماؿ واستبلبي
 وتغتصبوا أمياتكـ، وتتركوني أليو بفخذي أمي!

أبيت أف أتولى أية أعماؿ أخرى . ولكف بسبب ضعؼ موقفي، تعيف عمي 
الذىاب إلى المصارؼ التي يممكيا األجانب لمتفاوض مف أجؿ الحصوؿ عمى 

لمعماؿ واإلبقاء عمى ما يكفي لشراء آلة  لكي أشتري عمفاً  -أوه، بمى -قرض 
 احتبلب عرقيـ.

أنشأت معمبًل لتصنيع زيت الطبخ مف السبانخ البري. آه، أصيخوا أسماعكـ 
بصمت. كاف ذلؾ بداية كافة ويبلتي: ولكنو كاف أيضًا بداية معرفتي بالطريقة 
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متخمًا التي يعمؿ بيا العالـ. واآلف، لما انطمقت في بيع الزيت، وجدت السوؽ 
تمامًا بزيت الطبخ المستورد مف قبؿ شركات يممكيا األجانب. ىذا ولكي يزيدوا 
الطيف بمة، فقد خفضوا أسعار زيتيـ. وجدت أنني بوضوح تاـ عمى شفا حفرة مف 

 اإلفبلس. قمت ببيع المعمؿ مع كافة اآلالت. وقد تـ شراؤه مف قبؿ األجانب.
ـ جمدية. كانت مسوغاتي لذلؾ ما باشرت بعد ذلؾ العمؿ بمعمؿ لتصنيع مراى

يأتي: إذا كاف األجانب يزدادوف سمنة عف طريؽ تخريب جمود السود، فمماذا ال 
أستطيع أنا أف أفعؿ مثميـ؟ وكانت الحكاية كسابقتيا. وجدت أف مراىـ تخريب 
جمود السود قد تدفقت عمى األسواؽ بأسعار زىيدة. ووجدت الخراب واإلفبلس 

 وجو. ومرة ثانية بعت المصنع لؤلجانب.يحدقاف بي وجيًا ل
-ومع ذلؾ أنشأت مصنعًا آخر، وكاف ىذه المرة لتصنيع المحالب المطاطية 

وأنتـ تعرفوف ما أقصد، إنيا أغمدة يرتدييا الرجاؿ عندما ال يريدوف لمفتاة أف 
تحمؿ، وفي ىذه الحاؿ، وقفت عاداتنا الخاصة في الطريؽ. إف رجالنا ال يحبوف 

ائيـ بيذه االبتكارات المطاطية. إنيـ يحبوف أف يحسوا بالمحـ عمى تغطية أشي
المحـ. أما بالنسبة لؤلوروبييف واآلسيوييف فكانوا يفضموف األشياء المستوردة، أشياء 

 مصنعة في الخارج مف قبؿ شركات في دوليـ الخاصة.
 وىذا المشروع، ىو اآلخر، تـ التيامو مف قبؿ األجانب.

أقؼ ىنا، أقوؿ لكـ: إنني حاولت أف أسجؿ نجاحًا في أنواع ولذلؾ فإنني وأنا 
متعددة مف الصناعات. ولكف ميما تكف محاوالتي، فإنني وجدت أف مؤسسات 
التصنيع األجنبية وحمفاءىا المحمييف قد شكموا عصابات ضدي. إذا بعت منتجاتي 

حاؿ، مقابؿ خمسة شمينات، فإنيـ سيبيعوف منتجاتيـ مقابؿ ثبلثة، وبطبيعة ال
سوؼ يتزاحـ كافة المشتريف البتياع منتجاتيـ. كاف األجانب أحيانًا يّضمنوف أف 
بعض اآلالت لف تباع لي. وفي أحياف أخرى يبيعونني آالت عفا عمييا الزمف، 
وحتى  عمى ىذه الحاؿ، كانت اآلالت تستغرؽ سنوات في الوصوؿ إلى ىذا البمد. 

الغيار، أو أنيا كانت تتأخر، أو تختفي لـ أكف أستطيع أحيانًا الحصوؿ عمى قطع 
 فجأة أثناء النقؿ وبذلؾ يصؿ مصنعي إلى حالة توقؼ عف العمؿ.

ىذا ىو ما جعمني أعرؼ أف األجانب غير مستعديف لمتنازؿ عف سيطرتيـ 
ذلؾ ألف عرؽ العامؿ -عمى صناعاتنا وىـ يتغذوف، بالطبع، عمى عرؽ عمالنا 

ف أتخمى عف الصناعة فينة مف الزماف. ىو مصدر كؿ ربح. اعتقدت أف عمي أ
 غير أف ذلؾ لـ يكف سوى عقبة مؤقتة. فالتزحمؽ ال يعني السقوط.

حسنًا، تجارة  -الجممة"-لقد عدت إلى خدمة األجانب. باشرت تجارة "بيع 
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لبيع أشياء صنعيا أجانب. لـ يكف ذلؾ عمبًل سيئًا. ذلؾ ألنو عندما ينقؿ رجؿ 
 يضيؼ أي شيء عمى العممية، وال قطرة عرؽ واحدة شيئًا مف ىنا إلى ىناؾ وال

، فأنا بائع جممة،  مف عرقو، فيو قادر عمى التمتع بقميؿ مف الممذات. أما اليـو
ومستورد لممصانع، والمشروبات القوية، واألحذية، والثياب المستعممة، وحبوب منع 

 الفقراء مف إنتاج األطفاؿ مثؿ الجرذاف واألرانب.
، إنني أ نا ابف "موكيراي"، ال أزاؿ في خدمة أصحاب الصناعة واليـو

األجانب. وال يزاؿ األجانب يحتكروف ميداف سرقة عرؽ عمالنا كمو. ولكنني لـ 
 أتخؿ مطمقًا عف طموحي في طردىـ خارج الحمبة.

لذلؾ، سيدي الرئيس، حينما حصمت عمى دعوة إلى ىذا اإلجتماع وعمى 
افسة الكبرى لمحكـ عمى المصوص رسالة تطمب مني نشر أخبار ىذه المن

 ومشاريعيـ لزيادة السرقة والمصوصية في ىذا البمد، أصبت بالحمَّى مف شدة الفرح.
أنصتوا اآلف بعناية. سوؼ أحكي لكـ سرًا. لقد حافظت عمى ىذا السر الميـ 
لنفسي طيمة ىذه السنوات، إنو سرٌّ قد يسمح لنا بالتحميؽ فوؽ المصوص اليابانييف 

كييف والبريطانييف والفرنسييف واأللماف واإليطالييف والدانماركييف وكؿ العالـ واألمري
الرأسمالي الغربي، في فف السرقة والمصوصية. إف مف شأف السيطرة عمى ىذا 
السر تحطيـ السبلسؿ التي كانت تربطنا باألجانب. سوؼ أطمعكـ عمى السر اآلف 

وف مؤثرة فاعمة، فإف ذلؾ يتطمب لنتشاركو معًا، ألنو إذا كاف لمشاريعي أف تك
وحدة تامة فيما بيننا نحف الذيف نسعى إلى بناء رأسمالية وطنية حقة، بمعزؿ عف 

 اإليديولوجيات األجنبية الغربية.
السر ىو اآلتي: في ببلدنا خامات حديد، وفي ببلدنا عماؿ معادف. إف 

ودة لدينا مف الميارات البلزمة لصير فمذ الحديد وتحويمو إلى حديد خاـ موج
عصور وأجياؿ. قبؿ اإلمبريالية، كانت ىذه ىي الميارات التي تنظـ لصناعة 
الرماح والسيوؼ والمعازؽ وشتى أنواع الحمقات غير أف ىذه المعرفة لـ تنتشر 
لسببيف. فقد نزعت نقابة عماؿ المعادف عمى اإلحتفاظ بمعارؼ ىؤالء العماؿ 

ـ تكف قد ظيرت تمؾ الطبقة الصغيرة مف ألنفسيـ، ذلؾ ألنو، في تمؾ األياـ، ل
الناس الذيف يعرفوف طعـ عرؽ ودماء العماؿ المتجمعيف في المعامؿ. وعندما جاء 
األجانب إلى ىذا البمد، فقد طمسوا عف عمد وتصميـ المعرفة المحمية بأعماؿ 
المعادف لكي يجعمونا نشتري األشياء المصنعة في الخارج وبذلؾ يساعدوف عمى 

 عتيـ.نمو صنا
: دعونا نتحد كبيرًا وصغيرًا لكي نطور أدواتنا اآللية  ولذلؾ أقوؿ لكـ اليـو
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 الخاصة، ألف عرؽ ودماء شعبنا مؤونة رخيصة ال تنضب.
إياكـ أف يخدعكـ أي شخص فيجركـ إلى التفكير في أننا ال نممؾ فمذ الحديد. 

ولكف حتى إذا  ليس ثمة مصدر طبيعي ال يتوفر في ىذا البمد، بما في ذلؾ النفط.
لـ نكف نممؾ طاقة كبيرة مف فمذات الحديد، فإف في إمكاننا رغـ ذلؾ أف نطور ما 
يسمونو في اإلنجميزية، "التكنولوجيا المدعمة"، وذلؾ يعني معرفة تحويؿ الحديد 
المستعمؿ إلى حديد قابؿ لبلستعماؿ. ماىو السَّر في أف الياباف تظؿ قوة صناعية 

 كبرى؟
رؽ عمالنا مف صناعة آالت لصناعة الدبابيس واألمواس سوؼ يمّكننا ع

والمقصات والمجارؼ والفؤوس واألحواض وحاويات الماء، والعمب وصفائح الحديد 
والعربات اآللية والجرارات والمحركات البخارية ومحركات الديزؿ، والسفف 

يخ أو والطائرات والرماح والسيوؼ والبنادؽ والقنابؿ والصواريخ وقاذفات الصوار 
وباختصار، أف نصنع ألنفسنا كافة -صواريخ إلطبلؽ اإلنساف إلى الفضاء 

المنافع التي يصنعيا األجانب اآلف. وبعد ذلؾ سوؼ نرى إذا كنا نحف أيضًا ال 
 نستطيع اإلنتفاع مف العمـ والتكنولوجيا الحديثيف.

متعددو  فكروا بذلؾ، أييا الطيبوف: مميونيريو كينيا الخاصوف، وبيميونيريوىا،
المبلييف والببلييف، رأسماليو كينيا، مثؿ رأسماليي الياباف، وكؿ ذلؾ مف خبلؿ 
فمذات الحديد والتكنولوجيا المدعمة، التي غسمتيا ونظفتيا دماء العماؿ وعرقيـ. 

 ماذا تبغوف أكثر مف ذلؾ؟
أييا المصوص الوطنيوف، أييا السارقوف الوطنيوف، لقد ىديتكـ إلى الطريؽ. 

 عوا كؿ سارؽ بيننا يمضي ويحمؿ مواىبو إلى بيتو لكي يطبقيا عمى أمو.اآلف د
! فيو الذي قدـ لنا  مف تراه يكسب تاج المجد إذًا؟ إنو "مؤيريري وا موكيراي"

آيات الحكمة، بوجييا الفطري والمكتسب. لـ أدرس مقابؿ الشيء. أريد أف أنتيي 
ب إلى البيت وسمب أمو. تمؾ بصرخة المعركة التالية: يتعيف عمى كؿ سارؽ الذىا

 ىي الديمقراطية الحقة والمساواة بيف األمـ! "إلى دىر الداىريف، آميف".
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 الفصـــــل الســــــابع
 
 

(1) 
حمـ. كاف بالتأكيد حممًا في وضح النيار السافر. ضغط "جاتويريا" عمى فخذه 

. آلمو قرص فخذه، لكي يرى إذا كاف يحس باأللـ حتى يثبت أنو لـ يكف كمو حمماً 
ال، لـ يكف حممًا. ولكف حتى في ىذه الحاؿ، لـ يكف بمقدور "جاتويريا" أف يصدِّؽ 
تمامًا أف ما كاف يراه بأـ عينيو موجود ىناؾ فعبًل. فقد يحمـ المرء بأنو يقرص 
نفسو وأنو يشعر باأللـ. بؿ لعمو يحمـ بأنو يحتضر، حتى أنو ربما يرى نفسو يدفف 

 نة أو إلى الجحيـ. ويذىب إلى الج
نظر "جاتويريا" إلى "وارينجا". مد يده، وتناوؿ أنامؿ "وارينجا" وضغطيا 
برفؽ، فأحس أف "وارينجا" كانت ىناؾ حقًا، بمحميا وشحميا. فتيقف مف أنو كاف 

 مستيقظًا وأف الكيؼ لـ يكف أضغاث أحبلـ رجؿ مريض إصابتو المبلريا.
، ال يزاؿ "جاتويريا " يتذكر بشيء مف اإلرتعاد الفوضى التي وحتى ىذا اليـو

دبَّت في الكيؼ عمى أثر شيادة "مؤيريري وا موكيراي". مف الصحيح تمامًا أف 
بعض الضيوؼ صفعوه بجد، غير أف األكثرية صرَّت بأسنانيا وصرخت وزأرت 
غضبًا وغيظًا. النساء فعمت ذلؾ أيضًا. ىمَّمت لو مجموعة صغيرة، غير أف 

 رفعت صوتيا استنكارًا. األغمبية العظمى
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(2) 
كاف زعيـ الوفد األجنبي، الرجؿ الذي كاف يحمؿ شارة الواليات المتحدة 
األمريكية عمى تاجو، أوؿ مف باشر الكبلـ، خؼ الضجيج والفوضى فيما كاف 

 الناس يجاىدوف لسماع كؿ كممة.
سيدي الرئيس، إنني أتحدث عف نفسي ونيابة عف بقية الخبراء األجانب، 

عبَّر عف ذعري مف الشتائـ واإلىانات التي انيالت عمينا مف قبؿ "مؤيريري وا أل
موكيراي". لـ نحضر مف أجؿ الشتـ واإلىانة. ال، لقد حضرنا لكي نجد طرائؽ 
لتدعيـ وتقوية الشراكة القائمة بيف السارقيف والمصوص األمريكييف واألوروبييف 

ي الدوؿ التي منحت أعبلمًا خاصة في واليابانييف والسارقيف في الدوؿ النامية، أ
المرحمة األخيرة. ونحف الذيف قدمنا مف العالـ المتمدف نممؾ سنوات وسنوات مف 
الخبرة في السرقة والمصوصية الحديثة. ويمكنني تذكيركـ أيضًا بأننا أصحاب 
البيوت والمخازف والصوامع التي تحتوي كافة األمواؿ التي نيبت مف شعوب 

نكـ أف تروا بأـ أعينكـ أف مبلبسنا نفسيا صنعت مف الشيكات العالـ. ويمك
ف النقود ىي  المصرفية. إف الماؿ اليـو ىو حاكـ الصناعة والتجارة كميا. وا 
مارشاؿ كافة قوى السرقة والمصوصية عمى الكرة األرضية. الماؿ ىو األعمى 

ف بوسعنا واألسمى. الماؿ يحكـ العالـ. لقد حضرنا إلى ىنا لنرى فيما إذا كا
تعريؼ نفر منكـ عمى أسرارنا حتى تصبحوا عيوف وآذاف مجمع المصوص 
والسارقيف الدولي في ببلدكـ ىنا. غير أننا لـ نكف نعرؼ بأننا حضرنا لبلستماع 
إلى خطب الساذجيف سياسيًا، خطب المصوص والسارقيف الذيف يحمموف بالسير 

مموف حسدًا عمى الغنائـ قبؿ تعمـ الزحؼ، وخطب المصوص والسارقيف الذي يح
التي سرقت واختزنت مف قبؿ مف مارسوا المعبة لعيد طويؿ مف الزماف.عند القدـو 
إلى ىنا، كنا نعتقد أننا نزور أناسًا يفيموف أف كافة المصوص والسارقيف في العالـ 
ينتموف إلى زمرة العمر نفسيا، إلى األسرة نفسيا، والجنسية نفسيا، وأنيـ يشتركوف 

يديولوجيات نفسيا. إننا نؤمف بالحرية، الحرية التي تتيح لمفرد السمب والنيب في اإل
تبعًا لقدراتو. ذلؾ ىو ما ندعوه مبادرة شخصية ومشروعًا فرديًا، وذلؾ ىو ما جعمنا 
دائمًا نقوؿ: إننا ننتمي لمعالـ الحر، عالـ التوجد فيو مف قريب أو بعيد أية عوائؽ 

مماذا، إذًا، يريد "مؤيريري وا موكيراي" إحداث شرخ فيما تجاه السرقة مف اآلخريف. ف
بيننا؟ وماذا جعمو يقوؿ: إف ىنالؾ نوعيف مف السرقة؟ السرقة ىي السرقة. ولماذا 
يقوؿ: إف عميكـ أف تبنوا قذائفكـ الخاصة وقنابمكـ وصواريخكـ؟ أال تظنوف أننا 
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فعؿ دائمًا في كوريا قادروف عمى حراسة وحماية سرقاتكـ وسرقاتنا، مثمما كنا ن
سرائيؿ وجنوب أفريقيا؟ إننا نأكؿ ونشرب مف المائدة نفسيا  الجنوبية والبرازيؿ وا 
ومع ذلؾ ليس عندكـ إيماف وثقة بنا. اآلف، ومف جراء لغة الشتيمة واإلىانة التي 
تعيف عمينا تحمميا عمى يدي "مؤيريري وا موكيراي"، فقد اتخذنا قرارنا بعدـ 

ياية االحتفاؿ، بؿ سنغادر اآلف وسنأخذ معنا كافة اليدايا التي االنتظار حتى ن
أحضرناىا، ونترككـ أييا الكينيوف تتدافعوف طمبًا لفمذات الحديد التي كاف 

 "مؤيريري" متحمسًا جدًا إزاءىا.
 بعد ذلؾ جمس زعيـ الوفد األجنبي في مكانو.

(3) 
نقص الطاقة  ازداد جو الكيؼ برودة. أحس كثير مف المصوص بوشؾ وقوع

 في عظاميـ، فوجيوا جميعًا عيونًا مريرة ثاقبة نحو "مؤيريري وا موكيراي".
كاف رئيس المراسـ ىو الذي أنقذ الحفؿ مرة ثانية. فقد اعتمى المنصة وتكمـ 
بقمب مفعـ بالندـ، متوسبًل األجانب كي ال ييتموا بما ورد عمى لساف "مؤيريري"، 

كمو الينشد أسباب تحسيف عبلقتو مع مثؿ  ألنو ليس ثمة لص واحد في الكيؼ
ىؤالء الضيوؼ المرموقيف، في سبيؿ المجد األكبر واألعظـ لنظاـ السرقة 
والمصوصية عمى الكرة األرضية. إذ لـ يكف نداء "مؤيريري موكيراي" الموجو 
لمسارقيف والمصوص في كؿ دولة لكي يكونوا معتمديف عمى أنفسيـ وأف يقفوا 

 مف الزوايا، يربتوف عمى كروشيـ، سوى حديث مراىقة.بمعزؿ في زاوية 
ثـ أقسـ رئيس المراسـ بكؿ اآللية أنو لـ يكف ىنالؾ لص أو سارؽ واحد مف 
الموجوديف مؤيدًا آلراء "مؤيريري وا موكيراي".. لقد ذكَّر الضيوؼ األجانب 

تقبلؿ بالحكاية الرمزية التي افتتح بيا األحداث ذلؾ الصباح.. وىي أف راية االس
يمكف أف تشبَّو برجؿ مسافر إلى بمد بعيد، فيستدعي عبيده الخاص، ويسمميـ 

 بضاعتو....
توقؼ رئيس المراسـ في منتصؼ الحكاية الرمزية واتجو نحو المصوص 
األجانب ثـ أعمف وىو يبتسـ بتممؽ ويظير أسنانو الذىبية: أييا الضيوؼ 

ا ما فعمناه بالمواىب التي المرموقوف، نحف عبيد لكـ. لقد عدتـ لكي تشاىدو 
أورثتموىا لنا اعترافًا شاكرًا منكـ بالخدمات التي قدمناىا لكـ في قمع أولئؾ الناس 
مف قومنا الذيف درجوا عمى تسمية أنفسيـ مقاتميف مف أجؿ الحرية. ذلؾ أمر 
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حسف. أود تذكيركـ أننا حتى في ىذا النيار واصمنا خداع بني جمدتنا لبلعتقاد 
رتـ البمد فعبًل. وذلؾ ىو ما يمنعنا مف تسميتكـ أجانب، أو إمبريالييف، أو بأنكـ غاد

لصوصًا بيض. إننا نسميكـ أصدقاء، ولذلؾ أتوسؿ إليكـ أف تحتموا مقاعدكـ مف 
جديد، وتتجمموا بالصبر، لكي تتمكنوا مف سماع حكايات أكمة لحـ البشر اآلخريف. 

. ال تيتموا بما قالو "موكيراي". سوؼ نيتـ ب و نحف، وسوؼ يتقرر مصيره اليـو
 أرجو أف يكوف ىذا االعتذار كافيًا. وليس بعد ذلؾ سوى االعتذار العممي.

جمس رئيس المراسـ. لقد قبؿ زعيـ الوفد األجنبي اعتذاره وأضاؼ أنيـ سوؼ 
ينتظروف االعتذار العممي. ثـ قاؿ: يجب أال يقتصر األمر عمى تطبيؽ العدالة، 

نما يتعيف مشاىد  تيا وىي تطبؽ.وا 
 كاد التصفيؽ الراعد الذي نشب في الكيؼ أف ييدـ السقؼ والجدراف األربعة.

 

(4) 
أمسؾ "جاتويريا" يد "وارينجا". كاف اليزاؿ يشعر أنو في حمـ. شدَّت وارينجا 
عمى يده. ثـ جمس االثناف في صمت، وكؿ مستغرؽ بأفكاره الخاصة، وكؿ يشعر 

 كبلىما سيغرقاف في ظبلـ الكيؼ الدامس. بأنو لو ترؾ يد اآلخر، فإنيما
لـ يكف "جاتويريا" قادرًا عمى متابعة أفكاره باتجاه نتيجة منطقية. تخالج فكرة 
مف األفكار ذىنو وتتراقص فينة مف الزماف، ثـ تدفعيا فكرة جديدة أخرى. والفكرة 

حة حياؿ الجديدة تتماثؿ فينة إلى أف تدفعيا وتبعدىا فكرة أخرى. بدت رغبتو الجام
موضوع مناسب لموسيقاه وكأنيا تبخرت في الجو. أما ما كاف يقمقو أشد القمؽ 
فيي األفكار المتعمقة بمشاكؿ "وارينجا" الماضية. غير أنو وىو يقمِّب حكاية 
"وارينجا" في ذىنو، والفكرة الخاصة في أف "وانجاري" ذىبت إلحضار الشرطة، 

وأزعجتو. ماذا سيحصؿ عندما  وأف "موتوري" سيحضر العماؿ فرضت نفسيا
تجتمع كافة القوى في الكيؼ؟ كما أف الصخب والفوضى الناجميف عف شيادة 
"مؤيريري وا موكيراي" أزعجاه وأقمقاه أيضًا. ثـ إنو لـ يشجب نظاـ السرقة 
والمصوصية. كؿ ما قالو ىو أف عمى كؿ سارؽ أف ينيب بني قومو وأىؿ بمده. 

"مؤيريري وا موكيراي" إلى ىنا ورفض نظاـ السرقة  ماذا إذًا، لو حضر رجؿ مثؿ
 والمصوصية برمتو؟

شعر "جاتويريا" بغتة أنو يرغب في أف يخبر "وارينجا" بأف عمييما أف ييربا، 
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وذلؾ ألف مخيمتو كانت ترى صورًا جعمتو يرتجؼ ويرتعد. وكاف في وسط تمؾ 
 الصور "مواؤرا".

ينظر إليو بعينيف يغمرىما جشع فاتؾ  لقد اعتقد "جاتويريا" أنو شاىد "مواؤرا"
نيـ. ثـ رأى أف "مواؤرا" لـ يكف وحده الذي ينظر إليو بتمؾ الطريقة. فقد كاف جميع 
الناس مف حولو يرتدوف الصورة التعبيرية نفسيا. وكمما تثاءب أحد المصوص، كاف 
 "جاتويريا" يحسب أف أسنانو تتحوؿ إلى مخالب مصاصة لمدماء تتجو إلى المكاف
الذي جمس فيو مع " وارينجا". سمع صوتًا ييمس لو: ىؤالء ىـ أكمة لحـو البشر، 
وىؤالء ىـ شاربوا الدماء البشرية؛ ىؤالء ىـ "ندينجوري" الجدد؛ فخذ ىذه الفتاة 

 وارحؿ عف المكاف فورًا.
نما التريث حتى  غير أف شطرًا آخر منو كاف يحضو عمى عدـ اليروب، وا 

عمييـ في الختاـ االستماع إلى الحكايات التي تدور حوؿ النياية لكي ال يترتب 
كيفية انتياء الميرجاف. ذلؾ ألنو لو سمع "جاتويريا" يقوؿ إنو اليزاؿ ىنالؾ 
مجرموف محترفوف وأكمة لمحـ البشر في العالـ، ما كاف ليصدؽ ذلؾ. فيؿ كاف 

ات عف ذلؾ العجوز مف بمدة "باىاتي" في "ناكورو" يحكي لو في الحقيقة حكاي
 غيبلف العيد الجديد إذًا؟

ىز "جاتويريا" رأسو لكي يمنع نفسو عف مواصمة ىذا النيج مف التفكير، 
أمعف النظر مميًا في المنصة لكي يحوؿ بينو وبيف التطمع إلى الصور المروعة 

 التي رآىا عمى وجوه الناس مف حولو.
بالحكاية التي رواىا راح يفكر بما قالو "مؤيريري وا موكيراي"، مقارنًا شيادتو 

ليـ قبؿ يوميف عف الرجؿ الذي كاف في طريقو إلى بمد بعيد ناٍء وترؾ خمس 
مواىب، وموىبتيف، وموىبة واحدة لعبيده، والذي بعد أف غاب فينة مف الزماف، 

 عاد واستدعى عبيده إليو.
 والعبد الذي تمقى... مواىب أقبؿ وشيد....

 شهادة ندتيكا وانجونجي
" بدينًا جدًا. وكاف رأسو ضخمًا مثؿ جبؿ كبير. كاف كرشو يتدلى كاف "ندتيكا

فوؽ حزاـ خصره، كبيرًا ومتغطرسًا. كانت عيناه كبيرتيف بحجـ مصباحيف 
كيربائييف أحمريف. ظيرتا وكأنيما وضعتا عمى وجيو مف قبؿ خالؽ نفد صبره 

شعر ويرـو متابعة عمؿ آخر. كاف شعر رأسو مفروقًا في الوسط، بحيث أف ال
عمى كؿ جانب مف الفرؽ كاف يبدو مثؿ تمتيف تجابياف إحداىما األخرى عمى 
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طرفي طريؽ اإلسفمت. كاف يرتدي بزة سوداء. وكانت لسترتو ذيوؿ عمى شكؿ 
أجنحة الذباب األخضر واألسود الكبير، الذي يوجد عادة في حفر المراحيض أو 

ماـ. كاف يرتدي ربطة بيف القمامة العفنة. وكاف لقميصو كشكش يتدلى مف األ
عنؽ عمى شكؿ قوس أسود. وكانت عيناه تتدحرجاف بما يناسب كمماتو. كما كانت 
 يداه تستقراف عمى بطنو وىو يربتو برفؽ، كأنو يرجوه أال ينبؽ نحو الناس بمثؿ ىذه

 الغطرسة.
"ليس عندي كبلـ كثير. ولف أنفعؿ في عدِّ الشيادات التي ال تجد وسيمة نقؿ 

ارة "الماتاتو". وسوؼ أترؾ إىانة األجانب لمتعساء الذيف ال يممكوف أفضؿ مف سي
 مايفاخروف بو أماـ أكمة لحـ البشر سوى كراىيتيـ لؤلجانب.

بؿ "ندتيكا وانجونجي". وبالنسبة لمزوجة، عندي  -إسمي "نجونجي واندتيكا"
ء. زوجة واحدة وحسب. أما عشيقاتي؟ فأنا أنتمي إلييف، آذانًا وقرونًا وكؿ شي

إنني أعاني نوعيف مف األمراض: فأنا ال أشبع المف ذاؾ وال مف الطعاـ. الطعاـ 
الجيد يساعد عمى قياـ جسـ صحيح جميؿ، كما أف فخذي الفتاة الصبية الناعميف 

 يساعداف عمى خمؽ شخصية طيبة معافاة.
نج أما بالنسبة إلى السيارات، فعندي الكثير منيا، بدءًا بػ"المرسيدس بنز" فا"لري

". عندما أخرج الصطياد الفتيات، أركب سيارة 614روفر"، و"الفولفو" و"البيجو 
ب.ـ.و)التي تعني كوني عشيقتي(، ومف الصحيح تمامًا أف الصبية التي تركب 
سيارة ب.ـ.و لف تقوؿ ال عمى اإلطبلؽ! وأما سمة تسوؽ زوجتي فيي سيارة فيات 

أف المرأة صاحبة سمة األماليد  /. غير أنيا قبؿ يوميف اشتكت بمرارة مف9611/
 تحتاج أيضًا إلى سمة ألياؼ صغيرة، وليذا اشتريت ليا سيارة "مازدا".

أما أبنائي فيركبوف الخيوؿ. لقد تعمموا ركوبيا في مدرسة نيروبي لركوب 
الخيؿ، التي كاف يممكيا "جروجاف" و "ديبلمير" في السابؽ. قبؿ االستقبلؿ، لـ 

االقتراب مف حوش المدرسة. أييا الناس، لو نفكر في  يكف يسمح ألي رجؿ أسود
أف بعض البمياء يممكوف الجرأة عمى التجواؿ مف فندؽ إلى فندؽ آخر وىـ يقولوف: 
ليس بعد يا "أوىورو"! أيَّ "أوىورو" غيره يريده الناس؟ أما بالنسبة لي، فيتممكني 

بأيدييـ، ويخرجوف  الفرح والسرور كمما شاىدت أوالدي يمتطوف خيوليـ ويموِّحوف
ألسنتيـ وىـ يصرخوف بابا، بابا مثؿ األطفاؿ اإلنكميز بالتماـ والكماؿ! 

 "أوىورووو".
لقد تفتقت كؿ ىذه المباىج عف السرقة والمصوصية الحديثة. إنني، في ىذه 

و "إيمبورجوف" و"كيتاؿ". أدفع لعمالي  األياـ، مثبًل، أممؾ عدة مزارع في "نجورو"
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يف شمينًا في الشير، إضافة إلى مؤونة يومية مف الدقيؽ وقارورة خمسة وسبع
أسبوعية مف المبف المستخرج. ىا، ىا، ىا، ىؿ تعرفوف ماذا؟ لقد أضربوا عف 
العمؿ في يـو مف األياـ، مطالبيف برفع األجور! وأنا أقوؿ لكـ: لقد صاروا جميعًا 

في الحاؿ، دوف إنذار،  يروف مف خبلؿ أفواىيـ بداًل مف عيونيـ. طردتيـ جميعاً 
ثـ ذىبت إلى القرى وشغَّمت أيد جديدة في ذلؾ الزماف والمكاف. وكما تعمموف، إف 
تمؾ القرى ىي صوامعنا مف أجؿ اليد العاممة اإلحتياطية، ىا، ىا، ىا، لماذا تراني 
أغرؽ في الضحؾ؟ إعذروني، واسمحوا لي بتجفيؼ دموع الضحؾ ىذه. إنكـ 

أخبركـ أف معظـ العماؿ الذيف يقمعوف األعشاب في ستضحكوف أيضًا حيف 
مزارعي ىـ نفس الناس الذيف استموا في الماضي السيوؼ المثممة والبنادؽ 
المصنعة محميًا، متبجحيف بأنيـ يقاتموف مف أجؿ الحرية! وتعمموف، أنني حتى في 

تحكـ تمؾ األياـ لـ أخؼ شيئًا عنيـ وتعودت أف أقوؿ ليـ ما يدور برأسي: "نحف ن
بكـ خبلؿ مرحمة الطوارئ، وسوؼ نظؿ نتحكـ بكـ بعد الحصوؿ عمى الحرية 
واالستقبلؿ"! كانوا يردوف عمي بيزء وازدراء: "توقؼ عف ذلؾ اليراء! إنؾ تستحؽ 
رصاصة في القمب". إنني أنظر اليـو إلى بعضيـ حيف يحضروف إلى مكتبي 

ذعانًا، لتقاضي األجور، وقد خمعوا قبعاتيـ، ووضعوا أيدييـ  خمفيـ احترامًا وا 
 فأتذكر عندىا كمماتيـ التوبيخية، وأكاد أموت مف الضحؾ. ىا، ىا، ىا.

غير أف ذلؾ كمو صار مف التاريخ اآلف. لقد حاربنا جميعًا مف أجؿ الحرية 
بأساليب مختمفة، ولصالح أطراؼ مختمفة. ما ىو وجو الخطأ في أسموب سير 

. لـ تكف قضية القتاؿ مف أجؿ الحرية كميا األمور؟ دعونا جميعًا ننسى الماضي
سوى حمـ رديء، وكابوس فارغ مف أي معنى. دعونا نتحد لمقياـ بثبلثة أشياء: 
اغتصاب، وابتزاز، ومصادرة النقود. ثالوث السرقة المقدس، االغتصاب، و 
االبتزاز والمصادرة. ولو وجدتـ شيئًا يخص الجماىير، إياكـ أف تتركوه خمفكـ، 

 ذا لـ تعتنوا بأنفسكـ، فمف تراه يعتني بكـ؟ألنكـ إ
 

لقد حدَّ مف نجاحي في ميداف السرقة والسمب انصرافي إلى ميداف التيريب 
والسوؽ السوداء. دعوني أشرح لكـ بإيجاز. إنني أممؾ عدة مصادر مف الحجارة 

ماس، ذىب، تانزانايت، وجمود الحيوانات النادرة مثؿ النمور واألسود، -الثمينة 
نياب الفيمة وأسناف الكركدف، وسـ األفاعي، وأشياء كثيرة أخرى، وكميا مف وأ

 المناجـ الشعبية العامة واحتياطات المعبة والشغؿ. إنني أصدِّرىا جميعيا.
لقد حصمت عمى طمبيات كبيرة مف الياباف بخاصة، ومف ألمانيا وىونغ كونغ، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 998 - 

شكاوى بكؿ تأكيد. لـ تكف طمبيات تكافيء جيودي تكافؤًا جيدًا. ولـ تصمني أية 
ىذه التجارة ممكنة لوال شراكتي مع األجانب، الذيف يممكوف فنادؽ كبيرة ومنتجعات 
سياحية أخرى. إنيـ عمى خبرة في معالجة الشؤوف الجمركية، وخطوط الشحف 

نيـ عمى احتكاؾ جيد أيضًا مع العمبلء وراء  البحار. وكما -البحرية والجوية. وا 
بنو قومنا أف البيض يتورطوف في أعماؿ التيريب أو يمعبوف  تعرفوف، ال يتصور

لعبة السوؽ السوداء، ولكنني أعرؼ أكثر مما يعرفوف، فأقمت عبلقة مفيدة 
ومربحة معيـ. ذلؾ ىو ما يجعمني عندما أرى شخصًا مف األشخاص يقؼ ىنا 
ه، ويطالب بكؿ عنجيية بأف عمى األجانب أف يرحموا عف بمدي، أشعر وكأنني.. أو 

 سوؼ أترؾ شيادات جامعة "ماتاتو" تخرج مف ىذه! 
إف السمع األخرى التي أىربيا وراء البحار ولمدوؿ المجاورة ىي الممح والسكر 
ذا ما تحدثت مف الناحية الشخصية، فإف رحيؿ  والذرة واألرز والشاي والقيوة. وا 

بف "عيدي أميف" عف السمطة، شكؿ خسارة فادحة لي. خبلؿ حكمو، غؿَّ عمي 
"أوغندا" ما ينوؼ عمى خمسيف مميوف شميف. كما أنني أصدِّر لحـ البقر إلى 
الجزيرة العربية وأوروبا. إف عندي سفينة خاصة في "مومباسا"، وىي دائمًا وأبدًا 

 مستعدة جاىزة.
ولكفَّ عندي أشغااًل كبيرة أخرى تدرُّ عمي الماؿ. أحيانًا أشتري الغذاء وقت 

تراني أشتريو أـ ألمُّو عف األرض؟ وعندما تنتشر المجاعة  الحصاد. ولكْف، آه، ىؿ
في الببلد، أبيع الطعاـ لمناس الذيف زرعوه وحصدوه أنفسيـ. فيؿ ذلؾ ىو بيع أـ 
ابتزاز واغتصاب؟ لقد أصاب "جيتوتو وا جاتانجورو" عيف الحقيقة عندما قاؿ: 

 المجاعة الجماعية ىي الدرر بالنسبة لؤلثرياء.
ف، عندما أعرؼ أف "يـو الميزانية" قريب، أحاوؿ بكؿ ما في بعض األحيا

أوتيت مف جيد ابتياع معمومات عف البضائع التي سترتفع أسعارىا مف المقربيف 
لبيت األسرار، سواء كانوا كتابًا أو أي شيء آخر. وبعدئذ أبتاع كميات كبيرة مف 

وؽ ببضاعتي. تمؾ البضاعة وأشحنيا. وعندما تعمف األسعار الجديدة، أغرؽ الس
مقابؿ  -أحيانًا أشترييا في مخزنيا، ثـ أبيعيا في المخزف نفسو  في اليـو التالي

 أرباح ىائمة. 
أما وجو الخطأ في أسموب جمع الثروة ىذا فيو أف المرء ال يتأكد كؿ التأكد 
منو مطمقًا. أتذكر في سنة مف السنوات أف كاتبًا مف الكتاب أبمغني بأف أسعار 

حوف وغير المطحوف سوؼ ترتفع. اشتريت مف ىذا الفمفؿ مايكفي الفمفؿ المط
لتمويف البمد كمو مدة تزيد عمى سنة كاممة. أييا األخواف، لقد رأيت بعينيف دامعتيف 
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أف األسعار أخذت تنخفض بداًل مف اإلرتفاع. فترتب عمي أف أحرؽ الفمفؿ كمو. 
 وع مف الفمفؿ مرة ثانية.وأنا اليـو ال أرغب مف قريب أو بعيد رؤية أو شـ أي ن

، وتعممت حقائؽ معينة. إف  أما اآلف، فقد فتحت كؿ تمؾ األنشطة عينيَّ
معرفة القراءة والكتابة ليست باألىمية التي حاوؿ "مؤيريري وا موكيراي" إثباتيا. 
الثقافة ليست ثروة وممكية. خذوني مثبًل عمى ذلؾ. إنني لـ أكمؿ دراستي اإلعدادية 

ؿ الخريجيف الجامعييف كتابًا عندي. وشياداتيـ مف النمط القديـ، وىاأنذا أشغِّ 
بكالوريوس اآلداب والفنوف الموثوقة، خبلفًا لمشيادات الممنوحة في "نيروبي" ىذه 
األياـ مف قبؿ أشخاص يعتقدوف أنيـ مثقفوف جيدًا لمجرد أنيـ تنازلوا عف أسمائيـ 

"أراب" أو ىذا اإلسـ أو ذاؾ. صديقاتي األجنبية الغالية وسموا أنفسيـ "وا"، "أوؿ"، 
جمعيًا مف مستويات جامعية أو مف مستوي "كامبريدج"! ولذلؾ فإف عمى "مؤيريري 
وا موكيراي" أف ينسى كؿ ىذه الجمبة والضوضاء المتعمقة بالشيادات والتعميـ. 
إنني أتحداه أف يحمؿ شياداتو إلى السوؽ )بما في ذلؾ السوؽ الخاصة بالفتيات 

روبيات واآلسيويات المواتي كاف يتفاخر بيف(، وأنا آخذ معي سيارتي مف طراز األو 
 ب.ـ.و، وسوؼ نرى مف الذي يفوز في استمالة العدد األكبر مف الفتيات.

بؿ إنني أحب أف أقوؿ: إف المزيد مف الثقافة قد يغدو حماقة. عمى سبيؿ 
ط؟ ىؿ نقضي وقتنا كمو المثاؿ، ماذا كاف "مؤيريري وا موكيراي" يحكي لنا اآلف فق

عمى أكواـ القمامة وفي ساحات الفضبلت، نجمع الصفائح العتيقة لبناء السيارات؟ 
وىؿ نكوف معتمديف عمى أنفسنا في فف السرقة والمصوصية؟ مف أيف لنا اكتساب 
تجربة وخبرة دولية في فف السرقة؟ أمف أكواـ القمامة ومزابؿ الفضبلت الخاصة 

 بد أنؾ كنت تمزح، يا "مؤيريري".بتكنولوجيا الدعـ؟ ال
 
 

أستطيع أف أكرر فقط ماقالو اآلخروف قبؿ ىنيية: وىو أف مايفيدنا ىو 
شراكتنا مع األجانب. دعونا نقوِّي تمؾ الشراكة. وعمى الرغـ مف حقيقة عدـ 
حيازتي عمى أية إجازة "ماتاتو"، فقد خطرت لي مؤخرًا فكرة ألمعية يمكف  أف 

متبلكية. غير أنو يصعب تحقيؽ الفكرة إذا لـ يتدخؿ األجانب، تحسِّف حياتنا اإل
وذلؾ ألنيـ ىـ الذيف يممكوف المعرفة بالتكنولوجيا الحديثة. ذلؾ ىو مايجعمني أتفؽ 
كؿ االتفاؽ مع الذيف يطمبوف دائمًا مف األجانب اإلسراع في نقؿ تكنولوجياتيـ أو 

 بيعنا تكنولوجيا مناسبة ممكًا لنا.
بلعكـ عمى فكرتي األلمعية لممشاركة بيا، وحتى تعرفوا أنني أحب اآلف إط
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 الرجؿ الوحيد الصالح الرتداء تاج العبودية!
الفكرة خطرت لي بغتة في ليمة مف الميالي، فيما كنت أستمقي نائمًا، راح قمبي 
ينطُّ مف الفرح، وشعرت أف سرَّ الحياة الجديدة بالنسبة لنا أصحاب الثروات ُكشؼ 

 . لي شخصياً 
وتعرفونو، صديقنا "البويري" مف -كاف ذلؾ خبلؿ زيارة األستاذ "بارنارد" 

عندما تحدث عف عمميات الزرع في الجسـ البشري. كنت موجودًا  -جنوبي أفريقيا
حيف تحدث لؤلطباء في مشفى "كينياتا". عندىا انتابني مف جديد قمؽ طالما 

ا وا نجونجي"، أتأمؿ ثروتي أصابني بالطاعوف في كؿ مرة كنت فييا أنا، "ندتيك
اليائمة، كنت أسأؿ نفسي بحزف عدة أسئمة دقيقة ثاقبة. بكؿ ما أممؾ، ماذا تراني 
أممؾ كمخموؽ بشري، غير ما يممكو العامؿ أو الفبلح أو الفقير؟ إف لي فمًا واحدًا، 

ممؾ... كالفقير تمامًا، وكرشًا واحدًا، مثمو تمامًا، كما أممؾ قمبًا واحدًا كالفقير، وأ
 واحدًا فقط وأنتـ تعرفوف ما أقصد، واحدًا فقط مثؿ أفقر الفقراء.

إنني أممؾ مف األمواؿ واألطياف ما يكفي لتوفير الطعاـ أللؼ إنساف، غير 
أف طبقًا مميئًا واحدًا يشبعني، مثؿ بقية الناس تمامًا. وأممؾ مف الماؿ ما يمكِّنني 

ي ال أقوى إال عمى ارتداء بنطاؿ واحد، مف ارتداء مائة بزة دفعة واحدة، غير أنن
وقميص واحد وسترة واحدة، مثؿ بقية الناس. كما أنني أممؾ مف الماؿ ما يمكنني 
مف ابتياع خمسيف كائنًا حيًا لو كانت الكائنات الحية تباع في السوؽ، ولكنني 

ما  أممؾ قمبًا واحدًا وحياة واحدة، كبقية الناس أيضًا. وأممؾ مف الماؿ واألرزاؽ
يمكنني مف ممارسة الحب مع عشرة فتيات كؿ ليمة، ولكفَّ فتاة واحدة ترىقني بعد 

 رمية واحدة، وأنتيي بالمجوء إلى النـو دوف بموغ الشبع بشكؿ كامؿ.
 

لذلؾ، وبما أنني أعرؼ أني أممؾ فمًا واحدًا، وبطنًا واحدًا، وقمبًا واحدًا، وحياة 
بيف األغنياء والفقراء؟ وما ىو اليدؼ مف سمب واحدة، وذكرًا واحدًا، فما ىو الفرؽ 

 اآلخريف؟
لقد انكشؼ لي في تمؾ الميمة ما أليمني بأننا في ىذا البمد يجب أف نممؾ 
معمبًل لتصنيع قطع الغيار البشرية مثؿ األفواه، والبطوف، والقموب وغيرىا، قطع 

ف يمكنو غيار لمجسـ البشري. وىذا سيعني أف الغني الذي يقوى عمى دفع الثم
امتبلؾ فميف أو ثبلثة أفواه، وبطنيف وذكريف وقمبيف. فإذا تعب الفـ األوؿ مف 
المضغ، ولـ يعد بمقدور بطنو استيعاب المزيد، يضطمع عندىا بالعمؿ الفـ والبطف 
االحتياطي. وعندما يكوف لرجؿ عجوز مثمي فتاة ىوى، فإنو بداًل مف الخمود إلى 
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وؿ عف العمؿ، فإنو يشغؿ بكؿ بساطة المحرؾ النـو عمى أثر توقؼ المحرؾ األ
اآلخر ويتابع العمؿ، وبذلؾ يواصؿ المحركاف تدعيـ أحدىما اآلخر طيمة الميؿ، 
بحيث أنو يشعر عند االستيقاظ أف قمبو وجسده مسترخياف. إف بوسعنا صياغة 

ف، وسبؾ أقواؿ مأثورة جديدة: فتوة الغني ال تنتيي أبدًا. عندما يممؾ اإلنساف قمبي
فيو في الواقع يممؾ حياتيف. وىذا يعني أف الغني حقًا لف يموت أبدًا. ثمة قوؿ 
مأثور آخر: الغني ال يموت أبدًا. يمكننا شراء الخمود بأموالنا وترؾ الموت والفناء 

 امتيازًا خاصًا بالفقراء.
لقد سرتني تمؾ الخاطرة. غير أنني أخطأت عندما أطمعت زوجتي عمى 

 الزائدة يمكف أف تفمؽ حبة البطاطا. وليس لمنساء أسرار. مضمونيا. السرعة
كانت زوجتي في البداية مسرورة جدًا بالفكرة، وىنأتني وأثنت عمي باإلنكميزية 
)عزيزي الصغير الذكي(، وغمرتني بوابؿ مف القبؿ. ثـ قالت: إنو إذا أمكف لمفكرة 

يؽ بيف زوجة الغني أف  تنجح، فسوؼ تكوف رائعة، ألنو سيكوف مف الميسور التفر 
وزوجات الفقراء. فالنساء، في ىذه األياـ، غنيات أو فقيرات، يشبو بعضيف بعضًا، 
جراء إنتاج األلبسة بالجممة. ولكف بعد بناء المصنع، ستميز زوجات األغنياء عف 
زوجات الفقراء بامتبلؾ كؿ منيف فميف وقمبيف أو أكثر، واثنيف مف األشياء النسوية 

 أو أكثر.
ما سمعتيا تذكر عضويف نسوييف وتقوؿ إنيا ستكوف قادرة عمى امتبلؾ عند

عضويف بداًل مف واحد، أصابني الذعر. أخبرتيا بصراحة أنو سيَّاف عندي أف 
يكوف ليا فماف أو بطناف أو أضعافًا مضاعفة ألي عضو آخر مف الجسـ. أما أف 

شرعت في المناقشة يكوف ليا.. ال، ال! طمبت منيا أف تنسى كؿ ذلؾ اليراء. ثـ 
وقالت: إذا كاف ذلؾ ىو الوضع، فمف تسمح لي بالحصوؿ عمى عضويف ذكرييف. 
سألتيا بمرارة: لماذا تريديف أف يكوف لؾ اثناف؟ ومف أجؿ أي شيء تستخدميف 
اثنيف؟ ردت عمي: ولماذا تريد أنت اثنيف؟ ومف أجؿ أي شيء تستخدميما؟ إذا 

رة. يجب أف نحقؽ مساواة بيف ممكت عضويف فسأممؾ أف عضويف بالضرو 
 الجنسيف.

عند ىذا، بمغت بالفعؿ حدود الغضب المفرط! طمبت إلييا حمؿ مساواتيا إلى 
أوروبا أو أمريكا. ولكننا ىنا أفارقة، وعمينا اإللتزاـ بالثقافة اإلفريقية. صفعتيا عمى 
وجييا. راحت تبكي. صفعتيا ثانية. ولكْف عندما كنت عمى وشؾ أف أصفعيا 

نيا صف عة ثالثة، استسممت. قالت: إنو يمكنني الحصوؿ عمى ثبلثة أو عشرة وا 
 تكتفي بواحد فقط.
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، تمعنوا بذلؾ الحمـ! كؿ غني يستطيع امتبلؾ فميف، وبطنيف،  أييا القـو
وعضويف ذكرييف وقمبيف، وحياتيف. ومف ثـ فإف أموالنا ستشتري لنا الخمود! وسوؼ 

 نترؾ الموت لمفقراء. ىا، ىا، ىا!
 أحضروا التاج لي. فقد وجد التاج، بعد طوؿ انتظار، صاحبو الحقيقي.
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 الفصـــــــل الثامـــــــن
 

(1) 
لـ يعد بمستطاع "وارينجا" تحمؿ المشيد في الكيؼ أكثر مف ذلؾ. كاف 
الحديث يجثـ عمى ذىنيا ثقيبًل مثؿ قطعة مف الخشب. وكانت أنفاس المتحدثيف 

ح بطف "الغرير" أو ريح بطف شخص أتخـ معدتو بتناوؿ تفوح برائحة أسوأ مف ري
الفوؿ العفف أو الموز المتفسخ مف شدة النضج. ألَـّ بيا دوار البحر. اعتذرت مف 
"جاتويريا" وكذبت بقوليا: إنيا ستخرج لكي تمبي نداء الطبيعة. غير أف ماكانت 

 تبغيو قبؿ كؿ شيء ىو نفحة مف اليواء العذب النظيؼ.
جا" وذىبت إلى مؤخرة الكيؼ. سارت عبر فناء معشوشب دارت "وارين

وتسممت عبر سياج مف األزىار. ثـ، وعمى الطرؼ اآلخر مف السياج، راحت 
تتمشى باتجاه شجيرة صغيرة كانت بمثابة عبلمة عمى بداية مضمار الجولؼ. 
جمست "وارينجا" فوؽ العشب واستندت عمى شجرة "وتؿ" سوداء، وىي تتنيد تنيدة 

 ، وكأف العبء رفع عف قمبيا، ولكف األلـ لـ يبرح مكانو.عميقة
ندمت ألنيا عادت إلى الكيؼ في جمسة الظييرة. فالكممات، وأزياء 
المصوص، وتراتيؿ المديح الذاتي، كؿ ىذه األشياء ذكرتيا بالمشاكؿ التي واجيتيا 
 منذ صارت امرأة حامبًل عف طريؽ ذلؾ الثري العجوز مف "نجوريكا"، ثـ ولدت

 طفمة مف جراء ذلؾ.
 آه، "وامبوي".

بذلؾ الوقت، كاف والدا "وارينجا" قد ىاجرا مف "كامبورو" وأنشآا منزاًل في 
"ايمموروج" وأنجبا مزيدًا مف األطفاؿ. أما عبء العناية بالطفمة "وامبوي" فقد وقع 
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بؿ عمى والدي "وارينجا". غير أنيما لـ يضربا "وارينجا" أو يؤنبانيا ألنيا حممت ق
الزواج أو ألنيا حاولت رمي نفسيا أماـ القطار. عمى العكس مف ذلؾ، لقد انزعجا 
جدًا مف محاولة انتحارىا، وكانا ينظراف إلى "وارينجا" بشفقة ال حدود ليا. كانت 
"وارينجا" دائمًا تتذكر كممات  أميا ليا: لقد قاؿ أسبلفنا إف األحمؽ وحده يرضع 

، ىؿ تعرفيف كـ مف امرأة تتشوؽ لطفؿ مف صمبيا دوف ثديي أمو الميتة. يا وارينجا
حتى المرأة العازبة. إف  -الحصوؿ عميو؟ الطفؿ عطية خاصة لمرجؿ والمرأة

الحصوؿ عمى طفؿ ال يشكؿ لعنة، وينبغي أال تفكري ثانية بالقضاء عمى حياتؾ 
 مف أجؿ ذلؾ.

ات النقود لدفع وبعد والدة "وامبوي"، استمرت "وارينجا" في إرىاؽ والدييا بطمب
رسـو دورة مراسمة في الجامعة. درست في البيت مدة عاـ كامؿ. ثـ خضعت 
المتحانات "شيادة المدرسة"، ولكف عندما أعمنت النتائج، كانت قد شقت طريقيا 
بصعوبة في الفئة الرابعة. وفي ىذا الوقت اتبعت دورة السكرتاريا في "نيروبي"، ثـ، 

عف عمؿ، حصمت عمى وظيفة بشركة "إنشاءات  وبعد أف طافت المدينة بحثاً 
 تشامبيوف" التي طردت منيا بعد أف رفضت الوصاؿ مع "بوس كييارا"،.

كانت "وارينجا" وىي تستند عمى شجرة "الوتؿ" في مضمار الجولؼ، 
تستعرض في ذىنيا تفاصيؿ كؿ ماحدث ليا منذ فصميا: جوف كيموانا... صاحب 

يا األعمى في نيروبي... فقداف حقيبة يدىا... مبلئكة الشيطاف.. تجول -المنزؿ
موقؼ باص فندؽ "كاكا"... وتحمسيا الجنوني لرمي نفسيا تحت أحد باصات 

 المدينة... ثـ إنقاذىا مف قبؿ الغريب.
 أيف ىو الغريب اآلف؟ ولماذا لـ يحضر إلى الميرجاف؟

شعرت "وارينجا" وكأف ىذه األشياء كميا حصمت لشخص آخر قبؿ سنوات 
ديدة خمت ولكنيا لما أدركت أف يوميف كامميف لـ يمرا عمى ذلؾ، شعرت بغتة ع

بالمرض يعترييا. لقد رأت في مخيمتيا لقاءىا مع "جاتويريا" و "موتوري" و 
"وانجاري" و "مؤيريري وا موكيراي" في الميمة الفائتة. شاىدتيـ جميعًا يستقموف 

عضيـ اآلخر، ثـ لقاؤىـ في سيارة "مواؤرا"، ويرووف الحكايات بعضيـ إلى ب
الكيؼ، كأناس متعارفيف العمر كمو، وعندما تذكرت حديثيا مع "جاتويريا" عمى 
الغذاء، شعرت أف قمبيا ينفرج قميبًل: أيف تراىا وجدت الشجاعة لكي تحكي لو كؿ 
ما يتصؿ بعبلقتيا مع الثري العجوز مع "نجوريكا"، وىي مسألة لـ تطرحيا ألي 

 يا؟ إنساف خارج أسرت
لقد عرضت عدسة رأسيا ليا الحارس الذي أنقذىا مف عجبلت القطار. أية 
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مصادفة غريبة أف يكوف "موتوري" والحارس شخصًا واحدًا، بؿ الشخص نفسو! مف 
ىو "موتوري"؟ ىؿ ىو مبلؾ بأسماؿ رثة بالية؟ ىؿ يمكف أف يكوف ىو المبلؾ 

اىا بطاقة دعوة مزيفة؟ الذي أنقدىا مف الباص في "تيروبي"؟ والشخص الذي أعط
ال، لقد أظيرت ليا العدسة صورة دقيقة لمرجؿ الذي أعطاىا بطاقة الدعوة. رأت 
المبلبس التي كاف يرتدييا، واسترجعت صوتو وكمماتو في ذاكرتيا. ثـ قالت 
لنفسيا: حتى إذا رفض الرجؿ الحضور إلى الميرجاف، فإنو مع ذلؾ قد قدـ لي 

بطاقة لكي أتمكف مف رؤية ىذا العجب العجاب  لفتة كريمة عف طريؽ إعطائي
وأف ال أحاوؿ قتؿ نفسي مرة ثانية لمصمحة ىذه الطبقة الرذيمة والرجاؿ الذيف 

 عزموا عمى قمع الببلد كميا واضطيادىا.
المبلجيء المصنوعة مف الورؽ المقوى وجدراف  -لقد أرتيا العدسة "نجيروكا"

 -يا العدسة صورًا متناقضة لممرتفعات الذىبية"البوليثيف"... ومجاري المياه. ثـ أرت
المنازؿ الجميمة الفسيحة... واليواء العميؿ... ثـ أعادتيا إلى داخؿ الكيؼ لكي 
ترييا وجوه األجانب السبعة، وسيماء المتسابقيف الجشعة، فتساءلت مف جديد: ماذا 

 الكيؼ؟سيحصؿ عندما يتجمع "موتوري" وعمالو مع "وانجاري" ورجاؿ الشرطة في 
تثاءبت "وارينجا"، ثـ مدَّت ذراعييا واستندت عمى الشجرة، وىي تشعر 
بالنعاس وكأف النـو يدبُّ في جفنييا. غير أف ذىنيا كاف يجري تماريف عقمية 

 غريبة، كأنو بذلؾ منح ترخيصًا لمتجوؿ حيث يشاء، والقياـ بكؿ ما يريده.
ميوف ودوليوف تجمعوا حدثت "وارينجا" نفسيا بصوت مرتفع قائمة: لصوص مح

ذلؾ ىو  -في ممجأ واحد يتدارسوف طرائؽ ووسائؿ تجريد الوطف كمو مف حقوقو
العجب العجاب الذي لـ يشاىد مف قبؿ! إنو أشبو بطفؿ يخطط الستبلب أمو 

 ويدعو اآلخريف لممشاركة في الجريمة! ويحكي ببل ريب أف ىنالؾ عالميف...
ت وارينجا صوتًا يقوؿ... وىنالؾ عالـ وقبؿ أف تتمكف مف إكماؿ الفكرة، سمع

 ثالث، عالـ ثوري.
 

(2) 
أصيبت "وارينجا" بالخوؼ والذعر. نظرت فيما حوليا ولكنيا لـ تستطع رؤية 
أحد. وبعينيف ناعستيف تمكنت "وارينجا" مف تمييز العشب األخضر في مضمار 

في شجيرات الجولؼ وىو ينتشر ويمتد أماميا، متدحرجًا صعودًا وىبوطًا، ليضيع 
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صغيرة عند األفؽ. كانت خائفة. حاولت الوقوؼ، ولكنيا أحست وكأنيا مربوطة 
إلى األرض والشجرة بأسبلؾ خفية مف أسبلؾ التعب. توقفت عف المحاولة. وفجأة 
شعرت أنيا تخمصت مف الخوؼ، فقالت لنفسيا: ليحدث ما يحدث، سوؼ أمتنع 

 سألت الصوت الخفي:عف اليروب مف صراع الحياة. وبشجاعة كبيرة، 
 مف أنت؟

الصوت: أنا نفس جوالة، أدور الكرة األرضية، وأزرع الشجرة التي تحمؿ ثمار 
 المعرفة التي تمكِّف مف يأكميا مف التفريؽ بيف الخير والشر.

 وارينجا: شيطاف الغواية؟
الصوت: أوه، بالطبع، لقد جرت العادة أف تكوني امرأة الكنيسة، كنيسة 

 دسة"، في "تاكورو"، أليس كذلؾ؟"الحديقة المق
 وارينجا: ىكذا؟

 الصوت: ذلؾ ىو ماجعمؾ تعرفيف شخصيتي بسرعة كبيرة.
 وارينجا: أنا ال أعرفؾ.

 الصوت: ىؿ ستنكرينني أنت التي حاولت دائمًا صمبي؟
 وارينجا: قمت ال أعرفؾ. مف أنت؟

اس مف الصوت: قمت لؾ إنني الروح الجوالة التي توزع المعرفة لتمكيف الن
 التفريؽ بيف الخير والشر. إنني أيضًا شيطاف لمغواية وقاض.

 وارينجا: شيطاف وقاض؟
 الصوت: نعـ، لؤلرواح.

وارينجا: وماذا تفعؿ ىنا؟ أـ تراؾ تخطط لمحاكمة أرواح الذيف يتنافسوف في 
 فف السرقة والمصوصية؟

 
 أيضًا. الصوت: وأنت، ماذا تفعميف ىنا؟ إف مف يصاحب الفاسد يصبح فاسداً 

 وارينجا: لقد جئت إلى ىذا المكاف ألرى منظرًا مذىبًل حقًا،
 الصوت: ىؿ ثمة خبلؼ بيف المص وبيف مف ينظر إليو؟

 وارينجا: إف "إيمموروج" موطني وبيتي.
 الصوت: لماذا ىي موطنؾ؟
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 وارينجا: أبي وأمي... بيتنا... إنيا موطني ألف بيتي وأسرتي ىنا.
تناسب الفـ الكبير، ولكف الفـ الكبير ال يناسب الصوت: األعماؿ المجيدة 

 المآثر الكبيرة.
 وارينجا: ماذا تحاوؿ أف تقوؿ؟ ىؿ تقصد أف "إيمموروج" ليست بيتي؟

الصوت: إف مف ينظروف إلى "إيمموروج" كموطف ليـ يظيروف وفاءىـ مف 
بحثًا عف خبلؿ أعماليـ. لمَّا شاىدوا منزليـ يحترؽ، صاحوا طمبًا لمنجدة. لقد ذىبوا 

 المساعدة.
 وارينجا: مف ىـ ىؤالء؟

 ألـ تعرفي؟-الصوت: "وانجاري" و "موتوري" 
 وارينجا: ليس عندي مكاف ألوذ بو.

 الصوت: ألنؾ لست حارة ولست باردة. ولقد قمت آنفًا أف ىناؾ عالميف.
 وارينجا: كنت أردد قواًل مأثورًا فحسب.

 الصوت: أنت ال تعرفيف ماىما العالماف؟
 نجا: العالماف؟ ال!واري

 الصوت: ولكنؾ تدَّعيف أنؾ متعممة.
وارينجا: "كامبريدج" فقط. عندما كنت فتية كنت أحمـ بتعمـ كؿ شيء موجود 
في العالـ. أردت أف أتسمؽ جبؿ المعرفة، أعمى جبؿ عمى األرض، أف أتسمؽ 

قاصرة  وأتسمؽ حتى أقؼ عمى الذروة العميا، والعالـ كمو تحتي. ولكف ثقافتي اليـو
 حتى عف مؿء معدة صغيرة واحدة ليـو واحد فقط.

الصوت: إف التعمـ إلى مستوى الشيادة الثانوية يظؿ تعممًا أيضًا. إف الخطأ 
يكمف في التعميـ، فاألطفاؿ في الوقت الحاضر يتعمموف كيؼ يغمقوف أعينيـ 

ؽ. ويسدُّوف آذانيـ بحيث ال يروف حاجات الناس أو يسمعوف صراخيـ عمى اإلطبل
ومف يتعمـ عمى اإلستماع يصبح أصَـّ. إف غبلؿ مثؿ ىذه المدارس ىي الغبلؿ 
التي قيؿ فييا: "يا ويمتاه عمى ىذا الجيؿ، فيـ يممكوف عيونًا وال يبصروف، 
ويممكوف آذانًا وال يسمعوف"! ذلؾ ألنيـ تعمموا رؤية وسماع عالـ واحد فقط. ماذا 

ـ السالبيف وعالـ المسموبيف؛ عالمي كنت تقوليف عف عالميف؟ إنؾ تقصديف عال
أرباب السرقة وضحاياىا، عالـ المضِطيديف والمضَطيديف، عالـ مف يأكموف ما 

 أنتجو اآلخروف وعاَلـ المنتجيف أنفسيـ.
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وارينجا: مف أنت؟ إنؾ تكرر نفس األشياء التي كنا نحكييا في حافمة "مواؤرا" 
لكممات التي قاليا "موتوري" الميمة الميمة الماضية. أليست تمؾ الكممات ىي عيف ا

 الفائتة؟
الصوت: ىذاف االثناف  يعرفاف كؿ شيء عنو ألنيما ُسمبا كؿ أسباب 

 عيشيما.
 وارينجا: "موتوري"، استمب؟ سمب ماذا؟ إنو ليس مف أثرياء ىذه الببلد.

الصوت: ماذا قمت لؾ اآلف؟ إنؾ تممكيف آذانًا وال تستطيعيف السماع وتممكيف 
 وال تستطيعيف الرؤية.عيونًا 

إف نوع تعميمؾ قمبؾ رأسًا عمى عقب. لقد توصمت إلى اإلعتقاد بأف الغيـو 
، وأف األسود أبيض، واألبيض أسود، وأف الخير  ىي األرض واألرض ىي الغيـو

 شر، والشر خير.
تسأليف عما تـ استبلبو مف "موتوري". أليس لدمائو وعرقو ثمف؟ أيف عمموؾ 

؟ أـ مف أيدي األغنياء؟ إف ىؤالء المجتمعيف في عف مصدر ثراء األ مـ؟ مف الغيـو
الكيؼ يعرفوف مصدر ثراء األمـ بصورة كافية. إذ إنيـ يعرفوف مف أيف يشربوف 
الماء الذي لـ يمضوا إلحضاره. ويعرفوف أيف يسدوف مجرى الماء بحيث ال يصؿ 

األقنية لتحويؿ إلى الموجوديف في أسفؿ النير. إنيـ يعرفوف أيف يستطيعوف شؽ 
 مياه النير بحيث ال تسقي سوى حقوليـ الخصبة.

وذلؾ ىو السبب في أنيـ كمما اجتمعوا معًا، يتحدثوف بصراحة وعبلنية. إنيـ 
 يتقاسموف الحكمة القائمة، "أنا آكؿ ىذا وأنت تأكؿ ذاؾ".

أال تصدقيني؟ ولكف ألـ تكوني داخؿ الكيؼ؟ وفيما أنا وأنت نتحدث ىنا، 
ينيـ يقولوف ىناؾ؟ اسمعي، وأنا سأحكي لؾ، فالحكماء كما يقاؿ، يمكف ماذا تظن

أف ُيَمقنوا الحكمة. في ىذه المحظة بالذات، وفيما نحف نتحدث، يقؼ "كيمينديري وا 
كانيوانجي" عمى المنصة. يجب أف تكوني ىناؾ لمشاىدتو. إف لفمو شكؿ منقار 

ة. أما وجنتاه فناعمتاف كوجنتي الثور الناقر ذي المنقار األحمر، أو طائر القراد
طفؿ وليد. وساقاه ضخمتاف ومشوىتاف مثؿ جذوع أشجار الموز العمبلقة، أو مثؿ 
سيقاف شخص يعاني مف مرض الفيَّاؿ. ولكف مرضو ال يعدو كونو مرض 
الجسامة الذي يتأتى عف اإلفراط في تناوؿ الطعاـ. ثـ إف عنقو متشكؿ مف طيات 

ة الشعرية. ولكف ىذا الجسـ المدىش، وىذه السيقاف مف الشحـ، مثؿ جمد اليرق
 والعنؽ، كانت مغطاة تغطية كاممة ببزة بيضاء الموف وربطة عنؽ أنشوطية. 
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لقد أسبغوا عميو إسـ "كيمينديري" خبلؿ مرحمة الطوارئ بسبب الطريقة التي 
درج عمييا في اضطياد العماؿ والفبلحيف حتى الموت. كاف "كيمينديري" في تمؾ 

لمرحمة ضابط منطقة. ودرج عمى جعؿ الرجاؿ والنساء يستمقوف منبطحيف أرضًا ا
في صؼ واحد، ثـ يقود سيارتو مف طراز "الند روفر" فوؽ األجساد. وعندما جاء 
االستقبلؿ، تسمؽ "كيمينديري" بسرعة السمـ اإلداري لكي يصبح سكرتيرًا عامًا 

كات المرتبطة بالشؤوف المالية. إنو دائمًا. ثـ عمؿ مع شركات أجنبية، والسيما الشر 
يممؾ اآلف مزارع التعد وال تحصى. كما أف أعمالو التجارية في االستيراد 
والتصدير التعد وال تحصى أيضًا. إف في جعبتو عشرات الحيؿ واألالعيب. أما 

 ميارتو في السرقة والمصوصية فيمكف مشاىدتيا مف مسافات ومسافات.
يج "كيمينديري" ممكًا لمسرقة والمصوصية الحديثة إف مف المحتمؿ اليـو تتو 

 وخدمة األجانب.
إف األفكار التي ستمنحو الفوز عمى بقية المصوص والسارقيف تبيف بجبلء تاـ 
أّنو يفيـ بأف عرؽ العماؿ ودماءىـ، إنما ىي معينات الثروة التي ال تنضب. وىو 

إف امتصاصنا لدماء  ال يحاوؿ تمويو الحقيقة. إنو يقوؿ لممندوبيف اآلخريف:
ىذه األنشطة الثبلثة ينبغي وضعيا  -العماؿ، واحتبلبنا لعرقيـ، والتيامنا ألدمغتيـ

عمى قاعدة عممية. كما أف الخطة العممية التي سيرسميا ىي الخطة التالية: إنو 
لكي يجرب فكرتو -كمرحمة أولى في عممية طويمة األمد  -يريد إنشاء حقؿ أبحاث

 رة بحد ذاتيا بسيطة ومعقدة في آف معًا.ويختبرىا. والفك
يعتـز "كيمينديري" إحاطة حقؿ األبحاث باألسبلؾ الشائكة، تمامًا مثؿ 
األسبلؾ التي كانت تستخدـ إلحاطة معسكرات االعتقاؿ إباف مرحمة الطوارئ في 
كينيا االستعمارية. إنو يخطط لكي يزرب العماؿ ىناؾ مثؿ الحيوانات. سوؼ يثبِّت 

آالت تعمؿ كيربائيًا في أجسادىـ مف أجؿ احتبلب عرقيـ أو الطاقة التي  بعد ذلؾ
تنتج العرؽ، ودمائيـ وأدمغتيـ. ثـ يجري تصدير ىذه السمع الثبلث إلى الدوؿ 
األجنبية لتغذية الصناعات ىناؾ. وسوؼ يحصؿ كيمينديري، مقابؿ كؿ عبوة مف 

 ة.العرؽ أو الدـ أو الدماغ، عمى نسبة ثابتة مف السمسر 
 وارينجا: وكيؼ سيصدِّر السمع الثبلث؟

الصوت: سوؼ يبني خطوط أنابيب. وسوؼ يصب الدماء في األنابيب 
وتضخو اآلالت إلى البمداف األجنبية المستوردة، تمامًا مثمما يضخ النفط! والشركة 

ساكسوف" لمدـ -التي تشرؼ عمى التجارة سوؼ تسمى شركة "مصدري كينيو
 البشري والمحـ البشري.
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وارينجا: ولكْف ألف يرفض العماؿ السماح باستغبلؿ أجسادىـ عمى ىذا 
 النحو؟ ألف يرفضوا استبلب أرواحيـ.

الصوت: ولماذا لـ تمنعي جسدؾ أنت مف االستغبلؿ؟... وميما يكف، لف 
يعرؼ العماؿ مطمقًا ما يجري ليـ. سوؼ اليروف أو يشعروف بتمؾ اآلالت 

ذا صاد  ؼ وشاىدوىا يومًا، فمف ينشغموا بذلؾ العبء...واألنابيب في أجسادىـ. وا 
 وراينجا: لماذا؟

الصوت: ذلؾ ألف "كيمنديرايي" ىذا العالـ ليسوا سخفاء كما تتصوريف. سوؼ 
يرييـ "كيمينديري" عالميف فقط، عالـ اآلكؿ وعالـ المأكوؿ. ولذلؾ لف يعمـ العماؿ 

ة بنظاـ األكمة عمى اإلطبلؽ بوجود عالـ ثالث، ىو عالـ اإلطاحة الثوري
والمأكوليف. سوؼ يتبجحوف دائمًا في أف عالمي األكمة والمأكوليف، ىما عالماف 

 أزلياف خالداف.
 وارينجا: كيؼ لو أف يخدعيـ بتمؾ الطريقة؟

الصوت: سوؼ يشيِّد عمى المزرعة الكنائس أو المساجد، بحسب نزعة 
ؤوف في كؿ يـو أحد العماؿ الدينية. وسوؼ يوظؼ كينة ورجاؿ ديف. وىؤالء سيقر 

عمى العماؿ المواعظ التي تعمميـ بأف نظاـ احتبلب عرؽ اإلنساف، ودمو ودماغو، 
إنما ىو أمر قضى بو  -نظاـ استبلب طاقة العمؿ اإلنسانية والميارات اإلنسانية 

اهلل، يرتبط بالخبلص النيائي ألرواحيـ. لقد ورد في الكتاب المقدس: مباركوف، 
ف، ألنيـ سينالوف الراحة. مباركوف أولئؾ الذيف يجوعوف أولئؾ الذيف يتفجعو 

ويعطشوف بعد اتباع السراط المستقيـ ألنيـ سيشبعوف. ومباركوف أولئؾ الذيف 
اليظنوف السوء بأي إنساف، ألنيـ سيروف اهلل. ومباركوف أولئؾ الذيف يتقيدوف 

نيـ سيرثوف بالوصايا األربع؛ ال تقتؿ، التكذب، التسرؽ، وال تشتيي مالغيرؾ، أل
 ثروة الفردوس. إف نشيد حقؿ األبحاث الرئيسي سيجري عمى الصورة التالية:

 حتى إذا بكيت وتوجعت، 
 بسبب آثامؾ،

 إذا لـ تحمؿ الصميب، 
 فمف تنعـ بالراحة أبدًا.

ىذا وسوؼ يبني "كيمينديري" أيضًا المدارس التي يتعمـ فييا أبناء العماؿ بأف 
وأكؿ لحـ البشر إنما ىو نظاـ سائد مسيطر منذ نشوء نظاـ امتصاص الدـ البشري 

الكوف وسوؼ يظؿ سائدًا إلى نياية العالـ، وأنو ليس ثمة شيء يقوى الناس عمى 
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د  عمميـ لمقضاء عمى النظاـ. سوؼ يسمح لؤلطفاؿ بقراءة تمؾ الكتب التي تمجِّ
اؤؿ عف نظاـ شرب الدـ البشري وأكؿ لحـ البشر دوف غيرىا. ولف يسمح ليـ بالتس

ظرؼ حياتيـ أو حياة آبائيـ، أو لعميـ يثيروف الشكوؾ والوساوس حوؿ قداسة 
وضرورة اجتراع الدـ البشري وأكؿ لحـ البشر. إنيـ سينشدوف فقط تمؾ األناشيد 

 والتراتيؿ التي تمجد ذلؾ النظاـ ويقرؤوف آدابو فقط.
األفبلـ  سوؼ يبني "كيمينديري" أيضًا صالة كبيرة يتاح فييا لمناس رؤية

د  والتسمي بالحفبلت الموسيقية والمسرحيات، غير أف كافة تمؾ التسميات ستمجِّ
أعماؿ وتراث وثقافة شاربي دماء البشر وآكمي لحوميـ. إف ضحايا ىذه الوحشية 

 سوؼ يعرضوف دائمًا عمى أنيـ سعداء وراضوف كؿ الرضا. 
رىا تشويو سوؼ يصدر "كيمينديري" الصحؼ أيضًا، الصحؼ التي سيكوف دو 

سمعة مف يعارضوف نظاـ اجتراع دماء البشر وأكؿ لحوميـ، وتمجيد صدقات 
نما عناويف مف  "كيمينديري" وأصحابو. إنو لـ يختر حتى اآلف أسماًء لمصحؼ، وا 
مثؿ "أزمنة شامبو" وراية شامبو اليومية" و "أخبار وآراء شامبو األسبوعية"، يمكف 

ري" سيبني مصانع لمجعة، ونواد لممشروبات أف تعتبر مناسبة. كما أف "كيميندي
القوية والمشروبات الكحولية األخرى، مثؿ شراب "تشانغ" والجعة لكي يصنع 

 الكحوُؿ بمياَء ممف لـ تفسدىـ الطقوس الدينية اإلسبلمية أو المسيحية بعد.
وىذا يعني أف الكنائس والمدارس والشعر واألغاني والسينما وقاعات البيرة 

 والصحؼ سوؼ تعمؿ كميا بمثابة سمـو لغسؿ األدمغة.والنوادي 
 

ىدفيا إقناع العماؿ بأنو اليوجد في ىذا العالـ شيء عظيـ ومجيد مثؿ 
االستعباد لطبقة "كيمينديري"، بحيث يتطمع كؿ عامؿ إلى يـو حتفو، حيف يصبح 
جسده سمادًا مف شأنو أف يجعؿ حقؿ التجربة أكثر إنتاجية دائمًا. وستجعؿ سمـو 
غسؿ الدماغ الثقافية والروحية والحضارية العماؿ يعتقدوف بكؿ دقة أف إطاعة 
طبقة "كيمينديري" ىي إطاعة هلل، وأف إغضاب أو معارضة أسيادىـ ىما إغضاب 

 ومعارضة هلل نفسو.
ولكي يكوف عمى الجانب المأموف، سوؼ يبني "كيمينديري" سجونًا ومحاكـ 

ؿ مف يعارض نظاـ "شامبا" القانوني أو وسوؼ يستأجر قوات مسمحة، بحيث أف ك
يرغب في مغادرة تخـو حقؿ التجربة يعاقب بالسجف أو باالعتقاؿ في حفر مف 

 الظبلـ الحالؾ أو يضرب بالرصاص ويرمى لمضباع عمى روابي "نجونج".
 وارينجا: أكمة الرجاؿ! ىؿ ذلؾ ممكف؟
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 الصوت: ىؿ نسيت اآلف بأف تمؾ ىي تعاليـ كنيستؾ؟
 وماىي؟وارينجا: 

الصوت: ىؿ نسيت أنيا تقوؿ: إف أكؿ لحـ البشر واجتراع دماء البشر أمر 
 مبارؾ عمى األرض وفي السماء؟ أنت تضربيف صدرؾ ثبلث مرات، فماذا تقوليف؟

 "ياحمؿ اهلل، الحامؿ خطايا العالـ".

 "ياحمؿ اهلل، الحامؿ خطايا العالـ".
 وارينجا: كبل، كبل! ليست ىذه ىي طريقة األمر.

الصوت: تذكري القرباف المقدس الذي تعودت، يا وارينجا، عمى أكمو في 
كنيسة "الحديقة المقدسة" في "ناكورو". إف الكاىف يقوؿ بعد أف يعطيؾ قطعة مف 

 الخبز:
 ىو ذا حمؿ اهلل، ىو ذا حامؿ خطايا العالـ
 ثـ يطمب منؾ القياـ بذلؾ كما عمَّـ يسوع:

 خذ، كؿ، ىذا جسدي
 ودافعؿ ذلؾ حتى أع

 "جسد المسيح، آميف".
 

والكاىف نفسو سوؼ يقدـ لؾ بعدئٍذ خمرة حمراء وسيطمب منؾ أف تشربييا 
 كما أوصى يسوع يومًا:

 "اشربييا كميا، ألنيا دمي. افعمي ذلؾ حتى أعود.
 إلى دىر الداىريف، آميف".

وارينجا: ذلؾ ىو طقس ديني فحسب. إنو ليس مسألة أف يأكؿ واحد اآلخر، 
 المقدس يرمز إلى عيد الفصح. إف القرباف

 الصوت: وما ىو عيد الفصح؟
 وارينجا: ال أدري، إنو مجرد واحد مف أعياد الييود والكنيسة المسيحية.

الصوت: البأس. إف طبقة "كيمينديري" إنما تطبؽ فقط الرمزية األساسية 
 لمديانة المسيحية. إف أتباع "كيمينديري" ىـ التبلمذة الحقيقيوف لممسيحية. 

 وارينجا: ليس األمر نفسو...
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الصوت: لماذا ليس نفسو؟ أليست تمؾ ىي الديانة التي تطرح بأف العبد 
اليمكنو عمى اإلطبلؽ أف يساوي سيده؟ أليست تمؾ ىي الديانة التي تطمب مف 

 المضطيديف أف اليمتزموا بقانوف "العيف بالعيف والسف بالسف"؟ 
إلى أيف سيصؿ العالـ إذا قاـ عنؼ  وراينجا: "العيف بالعيف والسف بالسف"؟

 بيذا القدر؟
الصوت: ال يصبح األمر عنفًا إال إذا طالب الفقير استرداد عينو أو سنو. 
وماذا لو قمع "الكيمينديري" عيني الفقير بالعصي، أو جرحو باألسواط؟ وماذا عندما 
 يقمعوف سف العامؿ بعقب البندقية؟ أليس ذلؾ عنفًا؟ ذلؾ ىو سبب استمرار
"الكيمينديري" و "الجيتوتو" و "النجونجي" بالعيش عمى حساب مبلييف العماؿ. وأنتـ 
ستستمروف في الذىاب إلى الكنيسة أو إلى المعبد كؿ أسبوع لكي تستمعوا إلى 

 تعاليـ العبودية.
 أقوؿ لكـ 

 التقاوموا الشر
ذا ضربؾ شخص عمى خدؾ األيمف، فأدر لو األيسر أيضاً   وا 

ذا رفع أي شخص  دعوى ضدؾ،  وا 
 وخمصؾ مف سترتؾ

 فأعطو عباءتؾ أيضًا.
خذي وضعؾ، عمى سبيؿ المثاؿ. عندما استمب العجوز الثري مف نجوريكا 
جسدؾ، ماذا فعمت؟ لقد اتخذت قرارًا بعدـ إعبلف حرب. وقمت لنفسؾ إنو ماداـ قد 

 استولى عمى جسدؾ، فإنو قد يأخذ حياتؾ أيضًا.
 فعؿ غير ذلؾ؟وارينجا: وماذا كاف بوسعي أف أ

 الصوت: كاف بوسعؾ المطالبة باستعادة عينؾ وسنؾ.
وارينجا: أنا امرأة. وأنا ضعيفة. لـ يكف ثمة ما أستطيع فعمو، أو ثمة مكاف 

 أذىب إليو، وال ثمة مف أستطيع المجوء إليو طمبًا لممساعدة.
الصوت: ماالذي كنت تأممينو؟ ىؿ كنت تأمميف أف مف اغتصبوؾ سوؼ 

العبودية التي فرضوىا بأنفسيـ؟ إف مشكمتؾ يا "وارينجا" ىي أنؾ  ينقذونؾ مف
التثقيف بنفسؾ. ولـ تعرفي قط مف ىو أنت! كنت ترغبيف دائمًا أف تظمي وردة 
نضرة تزينيف بيا حياة طبقة "بوس كييارا". يا "وارينجا"، يا "جاكينتا وارينجا"، 

سدًا يافعًا بضًا. كما أف انظري إلى نفسؾ. انظري نظرة طيبة إلى نفسؾ. إف لؾ ج
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ذا لـ تتعودي سفع شعرؾ باألمشاط الحارة وسفع  مباىج العمر كميا في انتظارؾ. وا 
جمدؾ بالمراىـ المبيضة مثؿ "آمبي" فإف روعة جسدؾ وحدىا سوؼ تجر ألؼ قمب 
وقمب وارءىا. إف سواد بشرتؾ أرؽ واشد نعومة وخفة مف أغمى زيوت العطر. واف 

بيى مف النجـو في الميؿ. كما أف وجنتيؾ أشبو بثمرتيف أشد عينيؾ السوداويف أ
نضجًا مف ثمر العميؽ. ثـ إف شعرؾ شديد السواد وناعـ وأممس بحيث أف كافة 

 الرجاؿ يحبوف االحتماء مف أشعة الشمس في ظبللو.
أضيفي اآلف قوة الثروة والممكية لقوة الشباب والجماؿ، وعندىا تخمِّصيف قمبؾ 

التي يكوف الفقر وريثًا ليا. سوؼ يركع الناس أماـ جسدؾ،  مف كؿ المشاكؿ
وسوؼ يكتفي بعضيـ بممس التراب الذي تدوسو قدماؾ، بينما يندفع آخروف إلى 

 الوقوؼ عمى جانب الطريؽ عمى أمؿ أف يمسيـ خيالؾ وأنت تعبريف.
 وارينجا: وماذا يجب أف أفعؿ إذًا؟

جباؿ "إيمموروج"، وسوؼ أريؾ الصوت: ىيا، ىيا، اتبعيني وسوؼ أرفعؾ إلى 
كافة أمجاد الدنيا. دعيني أريؾ قصورًا مسيجة بالورود مف مختمؼ ألواف قوس 
قزح، ودعيني آخذؾ بجولة لمياديف "الجولؼ" المفروشة باألخضر، وأدلَّؾ عمى 
النوادي الميمية حيث تتوفر الموسيقا التي تغوي وتسترد الطيور مف كبد السماء، 

تتحرؾ بخفة عمى الطريؽ العامة المزفتة بكؿ كياسة شاب يافع  وأجري بؾ بسيارة
 يتزحمؽ عبر جسد امرأة معطر. كؿ ىذه العجائب ستكوف ممكًا لؾ.

 وارينجا: لي أنا؟
 الصوت: سأعطييا كميا لؾ.

 وارينجا: ستعطييا لي؟
 الصوت: أجؿ، إذا ركعت أمامي وأنشدت آيات المديح لي.

 وارينجا: ماىو اسمؾ؟
ا المضطيد، المستغؿ، الكاذب، والمغتصب. أنا معبود ممف الصوت: أن

يحبوف التخمص مف البضائع التي أنتجيا اآلخروف. أعطني روحؾ وأنا سأحرسيا 
 لؾ.

ذاتي في الكيؼ، ىؿ  -وارينجا: وتمؾ األصوات التي أسمعيا تتعالى بمديح
 تراىا تنشد التراتيؿ لؾ؟

مكرىـ عطية مف عطاياي، الصوت: آه، تمؾ. إف ىؤالء جميعًا أتباعي. و 
ومقابؿ ذلؾ أعطوني أرواحيـ لكي أحتفظ بيا. ولذلؾ أعرؼ كؿ ما فعموه في 
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، وكؿ ما سيفعمونو غدًا، وبعد غد، وخبلؿ السنوات  الماضي، وكؿ مايفعمونو اليـو
 القادمة. لماذا تتراجعيف إلى الخمؼ؟

يا لقومؾ. وارينجا: انصرؼ! اتركني وحدي، أييا الشيطاف! خذ غواياتؾ وقدم
 لو أعطيتؾ روحي، ماذا يتبقى لي؟

الصوت: أنت ال تصدقينني، أليس كذلؾ؟ حتى بعد كؿ ما سمعتو بأذنيؾ 
 وشاىدتو بعينيؾ. ألـ تكوني ىناؾ في الكيؼ؟

 وارينجا: أجؿ، كنت.
 الصوت: ألـ تسمعي "مؤيريري" وىو يدلي بشيادتو؟

 وارينجا: أجؿ.
 ركبيا الميمة الماضية؟الصوت: ألـ تركبي نفس السيارة التي 

وارينجا: أجؿ. ويجب أف أقوؿ: إف شيادتو فاجأتني، ألنو، ونحف في السيارة، 
ىو الذي كاف يروي لنا الحكاية الرمزية عف الرجؿ المسافر إلى بمد بعيد واستدعى 
عبيده وأعطاىـ بضاعتو. إذ أعطى األوؿ خمسة مواىب والثاني موىبتيف 

 والثالث...
اه موىبة واحدة. أعرؼ الحكاية. فأنا قاريء نيـ مف قراء الصوت: .... أعط

اإلنجيؿ. وليس ثمة ما يخفى عمي تحت الشمس. لقد كنت ىناؾ في بداية الصراع 
في السماء. فأنا واهلل توأماف. ىو رب الفردوس وأنا رب جينـ. وىذه الدنيا ميداف 

 رواح الناس.صراعنا؛ إنيا المكاف الذي أتصارع فيو مع اهلل حوؿ استعباد أ
 وارينجا: والدليؿ. أنا أحتاج الدليؿ.

الصوت: إنني أنتظر اليـو استبلـ "مؤيريري وا موكيراي"، الذي عمى وشؾ 
 أف يقذؼ بو داخؿ مممكتي مف قبؿ أولئؾ الذي يريدوف شراء بركاتي.

 وراينجا: ماذا؟
 الصوت: لف تري "مؤيريري وا موكيراي" عمى وجو األرض مرة ثانية.

 ا: ىؿ سيغتالونو؟ ولماذا؟ مف سيفعؿ ذلؾ؟وارينج
الصوت: لسانو سيكمفو حياتو. أليس ىو الذي دعا إلى اعتماد قومي ذاتي 
في السرقة والمصوصية؟ ألـ يطرح أف عمى المصوص والسارقيف المحمييف أف 
يرفضوا اقتساـ الغنائـ مع األجانب، وأف عمى كؿ لص أف يسرؽ أمو التي ولدتو. 

غضب المصوص القادميف مف أمريكا وأوروبا والياباف فقالوا لبعضيـ لقد أثار بذلؾ 
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البعض: ألسنا نحف مف أدخؿ السرقة والمصوصية الحديثة إلى ىذا البمد؟ ألـ نعمِّـ 
ىؤالء الناس كؿ فنوف السرقة والمصوصية الحديثة؟ ثـ ألـ نكف نحف مف أعطاىـ 

ريري" أف ينقمب ضدنا، المواىب الضرورية لمشروع بيا؟ أما اآلف فيريد "مؤي
ويطالبنا أف نترؾ أمو لو؟ ألـ نكف نحف مف احتفظ بأمو كخميمو لنا، رغـ أنو كاف 
؟ واآلف يطمب منا  عمينا اغتصابيا في المقاـ األوؿ؟ ألسنا النزاؿ نحتفظ بيا اليـو
"مؤيريري" أف نحـز أمتعتنا ونترؾ لو فخذي أمو، لقد اتخذ القرار في أف "مؤيريري 

راي" يحب أف يضحى بو مرضاة لؤلجانب وفي سبيؿ إقناعيـ بعدـ استبعاد وا موكي
 مواىبيـ مع كسرات الخبز عف المائدة.

.  سوؼ يتـ اغتياؿ "مؤيريري" ىذا اليـو
 وارينجا: مف قبؿ مف؟

 الصوت: "روبيف مواؤرا"
 وارينجا: "مواؤرا"؟ صاحب سيارة ماتاتو، ماتاتا، أـ أي "مواؤرا" غيره؟

 واؤرا" عضو مف أعضاء مبلئكة الشيطاف.الصوت: إف "م
وارينجا: مبلئكة الشيطاف؟ مواؤرا؟ كيؼ يمكف أف يكوف ذلؾ؟ ىذه لعمري 
أعجوبة تبز كؿ األعاجيب! أقطاع الطريؽ الذيف ركموني خارج بيتي باألمس في 

 "جيريشو"؟
الصوت: لماذا أنت مندىشة جدًا؟ ىؿ تصورت أف "مواؤرا" ال يقوى عمى فعؿ 

ال تندىشي وال تتعجبي. فذلؾ عمؿ كاف يقـو بو دائمًا. لقد بدأ ذلؾ إباف  مثؿ ىذا؟
مرحمة الطوارئ. كاف في تمؾ األياـ حارسًا وطنيًا بالغ التوحش. وقد اعتاد عمى 
العمؿ مع شرذمة مف القتمة يتزعميا صاحب المقب األوروبي "نيانجويكو"، الذي 

كنو قبؿ اإلنضماـ إلى "نيانجويكو"، اعتاد عمى إرىاب الناس في "وادي الريفت". ول
كاف يعمؿ مع شرذمة أخرى مف القتمة يقودىا "كيمينديري"، نفس الرجؿ الذي 
يتغنوف اآلف بمدائحو الشخصية. جرت العادة أف يقبض "مواؤرا" خمسة شمينات 
ثمنًا لرأس كؿ واحد مف أتباع "الماو ماو" الذيف يقتميـ. لقد كاف "مواؤرا" يتحرى 

ز، واألطفاؿ، والشباب والشابات  القرى في دوف -الميؿ. كاف يتحرى النساء العجَّ
تفريؽ. ومع ذلؾ، لـ يكف الماو ماو يرتدوف ىويات شخصية عمى صدورىـ. وفي 
الصباح، كاف "مواؤرا" يحمؿ الرؤوس إلى "نيا نجويكو"، الذي يعطيو ىبات سخية 

ف "نيانجويكو" في واقع الحاؿ ىو ال ذي أعطى "مواؤرا" سيارة ثمنًا لمجريمة. وا 
"الماتاتو" التي يستخدميا لمنقؿ باألجرة. واآلف، خذي ىذا بعيف االعتبار: إذا كاف 
يقتؿ مف أجؿ خمسة شمينات آنئذ، فمماذا ال يفعؿ ذلؾ اآلف؟ وقد وعده "كيمينديري" 
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 بسيارة جديدة.
 وارينجا: ال أصدؽ ىذا. ال أصدؽ أي شيء. لماذا تزعجني بحكايات تجعمني
أستيقظ في وقت أحتاج بو إلى نـو طيب قبؿ أي شيء؟ فمـ أنـ إال لمامًا في األياـ 

 األربعة األخيرة.
 الصوت: ألف... ألنني أريد أف أعطيؾ عمبًل.

 وارينجا: عمؿ؟ أيف؟
 الصوت: في "ناكورو"، "نجوريكا".

 وارينجا: ال، ال! قؼ خمفي أييا الشيطاف.

(3) 
 وتر مف الخوؼ.أفاقت وارينجا، بجسد مشدود مت

ىا أنت ىنا، نائمة مطمئنة بمؿء جفنيؾ، فيما كنت أندفع حوؿ المكاف بحثًا 
 عنؾ، قاؿ "جاتويريا".

لـ تكف "وارينجا" أبدًا عمى قدر مف السعادة مثمما كانت في المحظة التي 
 فتحت فييا عينييا وشاىدت "جاتويريا" يقؼ بجانبيا.

النعاس غمبني. قالت لو "وارينجا" لقد استندت عمى ىذه الشجرة، والبد أف 
وىي تتثاءب. وقفت، ثـ تمددت وتثاءبت مف جديد. نظرت حوليا بسرعة. لـ أنـ 
نومًا كافيًا في الميمة الماضية. وعندما وصمت البيت، تحدثت حديثًا مطواًل مع 

 والدتي.
كانت رحمة األمس طويمة نوعًا ما. قالت "وارينجا" عمى سبيؿ المبلحظة، كما 

 ت سيارة "مواؤرا" تدب دبيب الطفؿ عمى طوؿ الطريؽ ومثؿ خنفساء الروث. كان
خطر ليا أف تروي "لجاتويريا" حمميا الغريب ثـ قررت عكس ذلؾ، وىي 
 تقوؿ لنفسيا: إف الحمـ حمـ وليس ثمة شخص ال تراوده الكوابيس مف حيف آلخر.

ي تتخمص ىؿ انتيى الميرجاف؟ سألت "وارينجا" "جاتويريا" وىي تضحؾ لك
 مف مخاوفيا.

ال، ولكف دعينا نرحؿ، قاؿ "جاتويريا". دعينا نذىب، أضاؼ باإلنكميزية. 
 فجمرة النار تحترؽ عند مقبضيا.
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 ماذا قمت؟ سألتو وارينجا.
 الكيؼ تعمو الفوضى، قاؿ جاتويريا مقطبًا. لقد جاءت الشرطة. 

تغراب. أوه سوؼ ىؿ اعتقموا "الجيتوتوز" و "الجاتيكات"؟ سألت "وارينجا" باس
 يكوف ذلؾ رائعًا.

 ال، ردَّ "جاتويريا" بصوت منخفض. لقد اعتقموا "وانجاري".
 وانجاري؟ ىؿ اعتقموىا؟ ألـ تذىب إلحضارىـ بنفسيا؟ 

أجؿ، لقد أخطأت "وانجاري" في الذىاب لمبحث عف خرافيا الضائعة مع أزالـ 
ي يغمُّوف يدييا باألصفاد المص الذي سرقيا، قاؿ "جاتويريا" بغضب. لقد رأيتيـ لتو 

 ويرمونيا في مؤَخَرة سيارة سوداء الموف.
 ولكْف لماذا؟ سألت وارينجا.

ألنيا، كما ادعوا، كانت تنشر الشائعات، وتزرع بذور النزاع في بمد يمتـز 
 بالسبلـ واالستقرار.

 تذكرت "وارينجا" حمميا الحديث العيد.
ؿ يحكى بأف سبلـ الوطف قد أي سبلـ؟ سألت "وارينجا" وسبلـ مف؟ ىؿ سيظ

 انتيؾ وتحطـ كمما طالب الفقراء باستعادة عيونيـ وأسنانيـ فقط؟ 
لقد كانت أسئمة "وارينجا" بمثابة طعنة في صميـ قمب "جاتويريا"، فتدفقت 

 كمماتو مثؿ نير جارؼ تمامًا يجد بقعة ضعيفة تتفجر عمييا ضفتاه.
رعاة -نظر شرطة "إيمموروج" أوه، كاف ينبغي أف تكوني ىناؾ لكي تشاىدي م

وىـ يياجموف امرأة الحوؿ ليا وال قوة. لقد جاءوا بيراوات مشرعة،  -السبلـ، حقًا!
ودروع جاىزة، وبنادؽ ممقمة كأنيـ في ساحة قتاؿ يقودىـ المدير العجوز 
"جاكونو". يا "وارينجا"، إنيا حكاية ماكنت ألصدقيا لو لـ أكف موجودًا، وشاىدت 

بأـ عيني. إسمعي، لقد غادر "كيمينديري وا كانيوانجي" المنصة في  المأساة كميا
 -ىذه المحظة

تريث لحظة، قالت "وارينجا" وىي تقاطع كبلـ "جاتويريا". مف قمت كاف 
ىناؾ؟ "كيمينديري وا كانيونجي"؟ ىؿ كاف ىناؾ بالفعؿ شخص يحمؿ ىذا اإلسـ 

 أـ أنيا مجرد أحبلـ مف قبمؾ؟
ا "جاتويريا". لقد كاف "كيمينديري وا كانيونجي" بشحمو ليتو كاف حممًا، أجابي

ولحمو ىناؾ، غير أنو كاف يصعب عمينا أف نقوؿ فيما إذا كاف مخموقًا بشريًا أو 
دودة سمينة ليا شعر ومنقار. عمى أي حاؿ، لقد أنيى لتوه مونولوجو، أو لعمكـ 
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بإعطاء تفاصيؿ  تسألوف ىؿ ىو )مونولوج أـ اسياؿ في الكبلـ(. لقد استيؿ حديثو
كاممة عف ثروتو، ثـ راح يتبجح عف الطريقة التي أراد إنشاء مزرعة تجريبية بيا 
لبلستقصاء والتحقؽ عف إمكانية تصدير عمؿ عمالنا إلى البمداف األجنبية عبر 
خطوط أنابيب واستكشاؼ إمكانية تصنيع أجسادىـ في نياية المطاؼ كسماد مف 

مزارع األغنياء ىنا وفي الخارج. وفجأة شاىدت أجؿ ضماف اإلنتاجية الدائمة ل
جميع الناس في الكيؼ يفغروف أفواىيـ، وينظروف إلي بعيوف تبدو جائعة 
وعطشى لمحـ البشري والدماء البشرية، فانتابني الخوؼ وبدأت أبحث بيأس عف 

 طريؽ النجاة...
 أرجوؾ، دعنا نجمس أرضًا، صرخت "وارينجا". إف ساقيي تيتزاف.

 ثناف عمى العشب، وتابع "جاتويريا" حكايتو.جمس اال
عند ذاؾ فقط أقبؿ رجاؿ الشرطة. كانت "وانجاري" أوؿ مف دخؿ الكيؼ. 
يتبعيا مباشرة مدير الشرطة المسف "جاكونو". أوه، أنا لـ أصادؼ في حياتي امرأة 
بمثؿ ىذه الشجاعة! سارت "وانجاري" بصمت إلى أعمى المنصة، وأسكتت جميع 

ثـ بدأت تقرِّع  -المتيف تبدواف مثؿ ألسنة مف ليب-ؼ بقوة ناظرييا مف في الكي
المصوص بصوت لـ ينـ عف أي أثر مف آثار الخوؼ: "ىؤالء ىـ الناس الذيف 
. ىؤالء ىـ الذيف سرقوا  اضطيدونا نحف الفبلحيف، ومنعوا عنا المباس والغذاء والنـو

ثي وواكيروي"، وعف كافة التركة التي ورثناىا عف "واياكي واىينجا" وعف "كيما
الشباب البواسؿ الذيف سفكوا دميـ لتحرير كينيا. وىؤالء ىـ كبلب الحراسة 
اإلمبرياليوف، أوالد الشيطاف. قيدوا أيدييـ بالسبلسؿ. وقيدوا أطرافيـ السفمى ثـ ألقوا 
بيـ في المعتقؿ األبدي، حيث ىناؾ صرير أسناف ال ينقطع! فذلؾ ىو مصير كؿ 

 جانب التركة الخاصة بآبائنا ومناضمينا المؤسييف.مف يبيعوف األ
يا "وارينجا"، كيؼ لي أف أصؼ لؾ المشيد بدقة؟ فقد بدا وكأف كؿ واحد في 

"وانجاري" الكيربائية. أوه، لقد كانت  -الكيؼ ُأخذ أخذ عزيز مقتدر بطاقة كممات
ري" مشرقًا "وانجاري" رائعة، وىذا ما استطيع قولو لؾ. أوه، أجؿ، كاف وجو "وانجا

حيف وقفت أمامنا جميعًا وتراءى لنا أف شجاعتيا أزالت سنوات مف جسدىا وأمدَّتيا 
بحياة جديدة. لكأف نور وجييا كاف يضيء قموب كافة الموجوديف، كما كاف 

 صوتيا يحمؿ قوة وسمطة القاضي والحكـ بيف الناس.
كاف يقؼ  ثـ رأيت رئيس المراسـ يقؼ ويوجو نظره إلى مدير الشرطة، الذي

ىناؾ صامتًا ودوف حركة: عَـّ ىذا كمو، يا مدير الشرطة "جاكونو"؟ ىؿ ىو 
انقبلب أـ ماذا؟ سألو بحنؽ وغضب. أما "جاكونو"، وقد اتخذ وضعية االستعداد، 
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فألقى التحية وبدأ يقدـ االعتذارات ويترجى الغفراف بصوت متيدج. راح يتكمـ وكأف 
يكف يعرؼ استخداـ النقطة أو الفارزة وقاؿ:  الخوؼ قد اخترؽ لحمو وعظامو، ولـ

آسؼ، يا سيدي، آسؼ بصدؽ في إخباركـ الحقيقة فأنا لـ أكف أعرؼ أنكـ أنتـ 
الناس الذيف تجمعوا ىنا، اعتقدت أنيـ المصوص والسارقوف العاديوف التافيوف مف 
"نجيروكا" أولئؾ الذيف يعبثوف بأمبلككـ ويقتحموف في بعض األحياف المصارؼ 

لتي تخص األجانب مف نوع الضيوؼ الموجوديف ىنا. لقد قدمت لنا تمؾ المرأة ا
تقارير تفيد في أف المصوص والسارقيف الذيف أقمقوا البمد وسببوا إفبلسيا قد تجمعوا 
كميـ في ىذا العريف وأنيـ يتبجحوف بأعماليـ. أعتذر مرة ثانية وأريد منكـ أف 

فمقد تمقيت يـو األحد مكالمة ىاتفية مف  تعرفوا بأف الخطأ لـ يكف بالفعؿ خطأي
"نيروبي" تفيد بأف ىنالؾ امرأة قد تدلي بمعمومات حيوية عف المصوص والسارقيف 

 ولذلؾ فإنني عندما رأيت تمؾ المرأة....
البأس، قاطعو رئيس المراسـ. سوؼ نتحدث عف ذلؾ فيما بعد ونمقي المـو 

ؼ فيما بيننا وبيف أسيادنا عمى الخصـ الذي خطط ليذا كمو كي يبذر الخبل
 Kitula cho Kimo Nguani zetn األجانب 

ينبغي أف نكوف أكثر اعتمادًا عمى النفس، أليس كذلؾ؟ سوؼ نواجييـ 
بصبلبة ونجتث مف يعتقدوف أنيـ أكثر براعة منا. لقد شكمت ىذه الدراما المخجمة 

. قـ بعممؾ، أييا المدير. التي يجري تمثيميا أماـ ضيوفنا الدولييف إحراجًا كبيرًا لنا
Wembe mi ule ule تصرؼ كما تتصرؼ في غضبؾ، ثـ عد وحيي ضيوفنا .

 األجانب عمى كأس مف الويسكي.
أطمؽ "جاكونو" صافرتو. تزاحـ رجاؿ الشرطة داخؿ الكيؼ، مسمحيف 
بالعصي والبنادؽ. أشار "جاكونو" إلى "وانجاري"، فاندفعوا نحو المنصة وىاجموىا 

يدييا. ولكنيا حتى عندما انقمبت الكارثة عمييا، لـ تظير أي خوؼ أو ثـ قيدوا 
وجؿ. سألت فقط، وبصوت ىادئ رزيف: إذًا أنتـ، قوات الشرطة، خداـ طبقة واحدة 
فقط. إنني إذ أفكر كيؼ ذىبت بكؿ غباء وعيدت بحبي لببلدي لجرذاف خائنة 

شد األغاني وىـ تعشؽ افتراس الروح الوطنية! ثـ رفعت "وانجاري" صوتيا تن
 ينخسونيا ويدفعونيا بعصّييـ وىراواتيـ ويصفعونيا!

 إذا سمعتـ أبدًا صوت قطرات المطر
 فبل تظنوه مطرًا راعدًا.

 ال، سيكوف ىذا دمنا، نحف الفبلحيف
 ونحف نقاتؿ مف أجؿ تراب الوطف.
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واقتيدت "وانجاري" إلى الخارج، وىي التزاؿ تنشد تحدييا ومقاومتيا، فيما 
ت يداىا المقيدتاف عاليًا فوؽ رأسيا، وحمقات السمسمة الحديدية تممع كأنيا عقد ارتفع

 الشجاعة. "وانجاري"، بطمة ببلدنا! 
 توقؼ "جاتويريا"، وكأف صوت "وانجاري" الشجاع يرف في أذنيو.

وانجاري، يا بطمة ببلدنا! كرر "جاتويريا" ذلؾ ثانية بروية وتميؿ. في ذلؾ 
أنا أجمس مشدوىًا ومصعوقًا بالجريمة التي ارتكبت أماـ الوقت بالذات، وفيما 

ناظري، رأيت "جاكونو" يعود إلى الكيؼ. كاف ييميـ بالكممات، امرأة مجنونة، 
مجنونة! ثـ مضى إلى المائدة التي يشغميا رئيس المراسـ مع الضيوؼ األجانب 

وا  وجمس ثـ أخذ يتحدث ويضحؾ وىو يشرب كأسًا مف الويسكي، وقؼ "مؤيريري
موكيراي" وطمب اإلذف بالدفاع  عف نفسو في وجو بعض الكممات التي صدرت 
عف رئيس المراسـ. لـ يسمح لو بالكبلـ. ابتعد غاضبًا ميتاجًا ووقؼ عمى مائدة 
"مواؤرا". طمب مف "مواؤرا" المحاؽ بو إلى فندؽ "قوس قزح األخضر"، ألنو كاف 

الماتاتو، ماتاتا، ماتامو. ووعد  يرغب في العودة إلى بيتو ذلؾ المساء بسيارة
 "مواؤرا" بأنيما لف يختمفا بخصوص األجرة.

لما كاف "مؤيريري وا موكيراي" عمى وشؾ الذىاب، نظر إلي، وتوقؼ عف 
الكبلـ، ثـ قاؿ بمرارة: إنؾ ترى اآلف خطر الوثوؽ األعمى بالنساء مف ذلؾ القبيؿ! 

 إياؾ أف ترمي دررؾ أماـ الخنازير!
ابًا، ولكنو رحؿ في الحاؿ. وفجأة شعرت بغضب محترؽ في لـ ينتظر جو 

ف توصمنا لمضرب. غير أنني  داخمي، فجريت خمفو لكي أحكي لو أمرًا أو أمريف وا 
لـ أستطيع العثور عميو. وبينما كنت أقَؼ ىناؾ، متسائبًل عف المكاف الذي ذىب 

ي وا كانويانجي" إليو "مؤيريري"، رأيت "روبيف مواؤرا" ورئيس المراسـ "وكيميندير 
يخرجوف مف الكيؼ. يتحدثوف حديثًا مفعمًا بالحيوية كأنيـ أصدقاء قدامى. كاف 
"كيمينديري" يقوؿ "لمواؤرا": أجؿ، أجؿ، لقد عرفتؾ لحظة رؤيتؾ. وتذكرت نوع 
العمؿ الذي دأبت عمى القياـ بو قبؿ االنضماـ إلى "نيانجويكو".... ابتعد االثناف 

قيف في حديث خاص. لـ أستطع سماع كؿ ماقااله، غير أف قميبًل ثـ توقفا، غار 
بعض الكممات كانت تصؿ مع الريح إلى مكاف وقوفي. "مبلئكة الشيطاف.... 
... ىذه الميمة... إىتؼ ليـ...  رجاؿ أعماؿ خصوصيوف... واحد منيـ... اليـو
ت أجؿ، سوؼ يقابمونؾ عمى الطريؽ... "كينيني"... ولـ أنتظر سماع المزيد. بدأ

 أبحث عنؾ فقط، لكي أبعدؾ عف ىذا المكاف.
 إف مارأيتو حتى اآلف ىو أكثر مف كاؼ بالنسبة لي.
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الذ "جاتويريا" بالصمت. أما "وارينجا" فكاف قمبيا يدؽ، ألف ماوقع في الكيؼ 
يرتبط، كممة كممة وفعبًل بعد فعؿ في أغمبو، ارتباطًا وثيقًا بما جرى ليا في الحمـ. 

نما ضرب مف ضروب الكشؼ؟فيؿ يمكف أف اليك  وف حممًا وا 
 وماذا عف "موتوري" ومف معو؟ "وارينجا" سألت "جاتويريا" .

 لـ يكف "موتوري" قد وصؿ وقت مغادرتي لممكاف. أجابيا "جاتويريا". 
 لو جاء إلى الكيؼ اآلف، ألف يعتقؿ أيضًا؟ سألت "وارينجا".

د اآلف. قاؿ "جاتويريا". ال أعرؼ، يبدو لي أنني لـ أعد واثقًا مف أي شيء بع
 فاألشياء تزبد في رأسي مثؿ زبد يطبخ في وعاء.

لـ يكف ذلؾ في رأس "جاتويريا" فقط فقد كانت "وارينجا" ىي األخرى تقمب 
أمورًا عديدة في ذىنيا. كانت تناقش عددًا مف األسئمة. ىؿ يتعيف عمييا إخبار 

" لمنجاة مف األغبلؿ "جاتويريا" عف حمميا؟ كيؼ يستطيعاف مساعدة "موتوري
واحتجاز الشرطة؟ وماذا تستطيع عممو لمحيمولة دوف قتؿ "مؤيريري واموكيراي" مف 
قبؿ "روبيف مواؤرا" وعصابتو مف مبلئكة الشيطاف؟ كيؼ ليا أف تتيقف مف أي 

 شيء فيما ىو أواًل وأخيرًا مجرد حمـ ليس إال؟
أنيا ستفعؿ ما بوسعيا قررت "وارينجا" أال تخبر "جاتويريا" عف حمميا، غير 

لمنع "مؤيريري وا موكيراي" مف السفر بسيارة "مواؤرا" تمؾ الميمة. إف ما يتعيف 
 عمييما فعمو فورًا ىو منع "موتوري" مف الحضور إلى الكيؼ.

دعنا نذىب ونحذر "موتوري" مف الخطر الذي يتربص بو! اقترحت ذلؾ 
 وات األواف."وارينجا". دعنا ننقذه مف مصير "وانجاري" قبؿ ف

(4) 
راح "جاتويريا" و "وارينجا" يتمشياف باتجاه نجيروكا، وكؿ يحمؿ حمبًل خاصًا 

 مف األفكار والوساوس.
سيطرت صورة "وانجاري" وىي في زنزانة الشرطة بيدييا وساقييا المغمولة 

 باألصفاد عمى أفكار "جاتويريا".
وا موكيراي" وىو أما ىواجس "وارينجا" فكاف يييمف عمييا صوت "مؤيريري 

يروي ليـ قصة الرجؿ الذي كاف مسافرًا إلى بمد بعيد وكيؼ استدعى خدمو 
 وعبيده، عند عودتو، لكي يقدموا بيانًا عف المواىب التي تركيا ليـ...
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ثـ إف مف تمقى موىبة واحدة جاء وقاؿ: أييا السيد، أنا أعرفؾ. وأعرؼ أنؾ 
 لـ تحصد...شديد البأس، تحصد حيث لـ تبذر وتجمع حيث 

توقفت "وارينجا" بغتة وشدت "جاتويريا" مف كمو. توقؼ "جاتويريا" أيضًا 
 وسأليا ما األمر؟

 استمع ألصوات الناس وىـ ينشدوف أغنية جديدة!
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 الفصــــــــــل التاســــــع
 

(1) 
سقطت أشعة شمس الغروب عمى مرتفعات "إيمموروج" الذىبية كأنيا ألسنة 

ى حديد السيوؼ والرماح المتألؽ. وقؼ "جاتويريا" و "وارينجا" نيراف تنعكس عم
عمى سجادة مضمار الجولؼ المعشوشبة والخاصة بمدينة "إيمموروج"، وعينا كؿ 
منيما وأذناه مشدودة نحو الطريؽ إلى "نجيروكا"، الذي كانت تصدر عنو أصوات 

 كممات األغنية
 تعالوا جميعاً 

 وشاىدوا المنظر العجيب
 نحف نطارد الشيطافمنظرنا و 

 مع كافة تبلميذه
 تعالوا جميعًا!

 البد أف ذلؾ ىو "موتوري" مع جميوره، قاؿ "جاتويريا".
دعنا نحث الخطى إذًا، أجابت "وارينجا" ثـ راحت تجري نحو األصوات، وبعد 

 ذلؾ أخذت األصوات تقترب وتقترب، وىـ اليزالوف ينشدوف 
 تعالوا جميعاً 

 وشاىدوا العجب العجاب
 نظرنا ونحف نطارد الشيطافم

 مع كافة تبلميذه
 تعالوا جميعًا!
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وبعد دقائؽ معدودة، كانا يقفاف إلى جانب الطريؽ الذي كاف يخترؽ 
 "إيمموروج" مذىوليف بالمنظر العجيب أماميـ.

كاف ىنالؾ موكب طويؿ مف النساء واألطفاؿ والرجاؿ أماـ عيونيـ. وكاف 
كما كاف كثيروف مف األطفاؿ يركضوف ىذا الموكب يشؽ طريقو نحو الكيؼ. 

 بجانب أرتاؿ الناس، بعضيـ يتواثبوف بينما يشارؾ اآلخروف في الغناء واإلنشاد.
 يالو مف موكب طويؿ، قاؿ "جاتويريا"

 يبدو وكأف "موتوري" جمع كؿ أىؿ نجيروكا سوية! ردت "وارينجا"
 ا"الأعرؼ فيما إذا كنا سنتمكف مف رؤية "موتوري"، قاؿ "جاتويري

دعنا نقؼ ىنا ونعمِّؽ األمؿ عمى أف يرانا "موتوري" ويأتي إلينا، قالت 
 وارينجا.

 وحتى لو أخبرناه عف الشرطة، فاألمر سيَّاف، قاؿ "جاتويريا".
 لماذا؟ سألت "وارينجا".

 ألنني ال أرى أف ىذا الجميور سينسحب. رد "جاتويريا".
لطويؿ وينتظراف وقؼ االثناف عمى جانب الطريؽ، يراقباف الموكب ا

"موتوري". كاف الناس اليزالوف يتوافدوف، بعضيـ يغني، وبعضيـ يصفر، والبعض 
اآلخر ينفخ الصافرات واألبواؽ الرخيصة الثمف، ولكف ذلؾ كمو متوافؽ مع النشيد. 
كما كانت خطواتيـ وحركاتيـ تتماشى مع إيقاع األغنية. كاف كثيروف يمبسوف 

حفاة القدميف. غير أنو كانت ىنالؾ مجموعة صغيرة في الثياب البالية وأكثر منيـ 
 الموكب ترتدي ثيابًا أفضؿ، مف قمصاف نظيفة، وسترات وسراويؿ.

شعرت "وارينجا" فجأة أف قمبيا لـ يعد يدؽ. ولـ تكف تعرؼ ماإذا كانت 
 تصدؽ دليؿ عينييا. لكأنيا عادت إلى حمـ ليس لو بداية أو نياية.

جا" وىي تمفت انتباه "جاتويريا". انظر إلى الرجؿ انظر، انظر، صرخت "وارين
 الذي رأيتو باألمس! قالت "وارينجا" وكأنيا تغني.

 ولكف مف؟
الرجؿ الذي أعطاني بطاقة الدعوة المزيفة عند موقؼ باص فندؽ "كاكا" ىؿ 

 تستطيع رؤيتو؟
 أيف؟

ىناؾ، بيف المجموعة التي تبدو بمباس أفضؿ قميبًل. الرجؿ ذو المحية 
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 غيرة المشذبة.الص
 انتظري لحظة! قاؿ "جاتويريا". أنا أعرفو!

 مف ىو؟ سألت وارينجا.
 إنو أحد طبلب الجامعة!

 ىؿ ىو طالب؟
 أجؿ، إنو قائد اتحاد طبلب جامعة "إيمموروج"

 ماتراه يعمؿ في الموكب؟ سألت "وارينجا"
 لعمو واحد منيـ، أجاب "جاتويريا"

راي"، في أف البطاقات المزيفة التي إذًا، ىؿ كاف ادعاء "مؤيريري وا موكي
أطمقت عمى ىذا االحتفاؿ اسـ ميرجاف الشيطاف إنما صدرت عف طبلب الجامعة، 

 ىو ادعاء صحيح؟ سألت "وارينجا".
ىناؾ وفي تمؾ المحظة، فتحت حقيبة يدىا وتناولت البطاقة التي ُأعطيت ليا 

موكيراي". قارنتيما مف قبؿ الطالب مع البطاقة التي أعطاىا ليا "مؤيريري وا 
 بسرعة، كأنيا  تراىما ألوؿ مرة، ثـ أعادتيما إلى الحقيبة.

أعرؼ اآلف، دوف ريب، مف ىـ الذيف وضعوا البطاقة المزيفة داخؿ مكتبي 
 في الجامعة! قاؿ "جاتويريا" وىو يحرؾ رأسو. كاف كؿ شيء انكشؼ لو اآلف.

 .راقب االثناف الموكب، وذىناىما مشغوالف بالتساؤالت
كاف بعض الناس يحمموف يافطات عمييا شعارات مختمفة: نرفض نظاـ 
السرقة والمصوصية؛ فقرنا ثراء ليـ؛ المص والساحر توأماف؛ أميـ ىي االستغبلؿ؛ 
لقد أعّدت خمية النحؿ التي سندحرج فييا السارقيف والمصوص عمى منحدرات تمة 

ودماء العماؿ! وماىي  الموت مف قبؿ العماؿ؛ ماىي أكبر سرقة؟ إنيا سرقة عرؽ
أكبر لصوصية؟ إنيا سمب دماء الجماىير! ويافطات كثيرة أخرى اليمكف تمييزىا 
بسيولة مف قبؿ شخص يقؼ عمى جانب الطريؽ. وأما مف اليحمموف يافطات 

 فكانوا يحمموف العصي عمى أكتافيـ مثؿ البنادؽ.
 ىذا في الحقيقة جيش! قاؿ "جاتويريا".

 "وارينجا".جيش مف العماؿ؟ سألت 
 

أجؿ، والفبلحيف وصغار التجار والطبلب... بقيادة العماؿ... إنيـ ينقموف 
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 المعركة إلى الكيؼ! أضاؼ "جاتويريا".
ضحكت "وارينجا" لما تخيمت المعركة التي ستنشب في الكيؼ بيف قوى 

 العماؿ وقوى السارقيف والمصوص.
وارينجا" و عند ىذا كاف كثيروف ممف تصدروا الموكب قد تجاوزوا "

 "جاتويريا"، فقالت "وارينجا" "لجاتويريا": ىؿ يمكف أال يكوف "موتوري" بينيـ؟

(2) 
وكأنو إجابة عف سؤاؿ "وارينجا"، وقع بصر "موتوري" عمييما في تمؾ 
المحظة، فترؾ الموكب وأقبؿ نحو مكاف وقوفيما، أخذ "موتوري" يتكمـ بسرعة ودوف 

ر  ضفتيو. توقؼ، كاف نير كمماتو فاض وفجَّ
ىؿ تغادراف بيذه السرعة الكبيرة، في حيف أف المعركة بدأت توًا؟ ىؿ تريداف 
أف يفوتكما مشيدنا الغريب ونحف نطرد طائفة المستغميف مف عرينيـ في الكيؼ؟ 
انظرا إلى قومنا وىـ يضربوف بخطى ثابتة وكبرياء عمى األرض كأنيـ يعيروف 

دت أف معظـ العمؿ التحضيري تـ عف طريؽ ! لقد وج  آذانًا صاغية لنداء الجماىير
عماؿ "إيمموروج" أنفسيـ. لقد ساعدت قميبًل. ىؿ تروف تمؾ المجموعة التي تبدو 
بثيات البأس بيا؟ أولئؾ ىـ طبلب "إيمموروج" مف المدارس المجاورة ومف 

 الجامعة. ىذا شيء رائع حقًا! 
ؿ وقمـ األشجار إف أجياؿ المستقبؿ ستتغنى بيذا اليـو مف أسطحة المناز 

والجباؿ، مف "كينيا" إلى "إيمجوف"، ومف "إيمجوف" إلى "كيممنجارو"، ومف روابي 
"نجونج" إلى "نيانداروا". فمقد وجدت أنا، "موتوري وا كاىونيا مايثوري" الطبلب 
والعماؿ يحضروف مسيرة، ويحضوف كؿ مف يعيش في "نجيروكا" لبلنضماـ إلييـ 

والمصوص المحمييف وضيوفيـ األجانب. نقمت ليـ في سبيؿ مياجمة السارقيف 
المعمومات التي جمعتيا سابقًا، وطمب مني إلقاء كممة. تجولنا في كؿ ركف مف 
أركاف "نجيروكا". وما أف يسمع أي في أنني سبؽ أف سمعت المصوص والسارقيف 
وىـ يتبجحوف، حتى يذىب في الحاؿ لمحصوؿ عؿ عصا ويعود لكي ينضـ إلى 

ليتاؼ. ماذا أقوؿ لكما أكثر مف ذلؾ؟ ىاتوا أبواقكـ لكي نتمكف مف الموكب وا
الضرب عمييا تمجيدًا ليذا اليـو العظيـ. تعالوا ودعونا نحتفؿ معًا. ىيا، ودعونا 
نمِش بكبرياء وأنفة، ذلؾ ألف بعض شبابنا المتعمـ شنفوا آذانيـ وأصاخوا السمع 

النور الذي يشع مف منظمة  بصرخة الشعب! لقد فتحوا عيونيـ وبدؤوا يبصروف
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 العماؿ والفبلحيف العظيمة! ىؿ عادت "وانجاري"؟
 جئنا لمبلقاتؾ! قاؿ "جاتويريا" حيف سنحت لو الفرصة لمتفوه بكممة واحدة.

 لماذا؟ أيف ىي "وانجاري"؟
 لقد اعتقمت "وانجاري" مف قبؿ الشرطة، قالت لو "وارينجا".

 اعتقمت؟
قد تبعث أعماؿ العنؼ وتعرض السبلـ،  أجؿ، مف أجؿ نشر اإلشاعات التي

 واالستقرار في الببلد لمخطر! قاؿ "جاتويريا".
 أيف اعتقمت؟ في الكيؼ؟
 أجؿ، أجابت "وارينجا".

طفؽ "موتوري" يتكمـ اآلف بألـ ومرارة: أنا كعامؿ أعرؼ جيدًا أف قوى القانوف 
لى جانب م ف يسرقوف والنظاـ ىي إلى جانب مف يسمبوف العماؿ نتاج عرقيـ، وا 

الغذاء واألرض مف الفبلحيف. إف السبلـ والنظاـ واالستقرار الذي يدافعوف عنو 
بالعربات المدرعة ىو سبلـ ونظاـ واستقرار األغنياء، الذيف يقيموف الوالئـ عمى 
الخبز والخمرة المستمبة مف أفواه الفقراء. أجؿ، إنيـ يحموف األكمة المستغميف مف 

ىؿ سبؽ أف شاىدتـ رب عمؿ يياجـ مف قبؿ القوات غضب العطاش والجائعيف. 
المدرعة بسبب رفضو زيادة رواتب العماؿ؟ وماذا عندما يقـو العماؿ بإضراب؟ أو 
يممكوف الجرأة لمحديث عف العنؼ! مف تراه يزرع بذور العنؼ في ىذه الببلد؟ ذلؾ 

شى ىو ما جعمني أريد أف تحضرىـ "وانجاري" وترى بنفسيا، بحيث تتبخر وتتبل
كؿ شكوكيا الكامنة، فتوجو السؤاؿ لنفسيا: ىؿ رأيت في حياتي الشرطة ترسؿ 

 إلسكات األغنياء؟
إسمع، قاؿ "جاتويريا" بسرعة، لقد جئنا لتحذيرؾ مف أنو يمكف أف تعتقؿ 

 أيضًا. إف رئيس شرطة "إيمموروج" موجود في الكيؼ.
بشكؿ واضح بيذا  يسعدني أنكما أتيتما لتحذيري، رد "موتوري" ببطء، متأثراً 

التمميح، إف عممكما مصدر فرح كبير لي. أنتما وأنا التقينا في سيارة أجرة "ماتاتو" 
الميمة الماضية فقط ومع ذلؾ جئتما إلنقاذي مف الخطر. ولكنني لف أىرب. سوؼ 

فأيف نستطيع  أف  -النيرب جميعًا. وبالنسبة لنا نحف العماؿ ليس ثمة تراجع
ا، أنا عمى ثقة بأف نظاـ السرقة والمصوصية لف ينتيي نيرب؟ دعوني أقؿ لكم

مطمقًا في ىذا البمد ماداـ الناس يرىبوف البنادؽ واليراوات. عمينا أف نناضؿ 
ونحارب ثقافة الخوؼ. وليس ىناؾ سوى عبلج واحد: أال وىو منظمة قوية لمعماؿ 
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. لقد بيف ىؤالء والفبلحيف في البمد مع الذيف عيونيـ وآذانيـ مفتوحة ومتيقظة اآلف
، يجب أف تأتيا  الطبلب الشجعاف الطريؽ أو الجانب الذي يؤديو التعميـ. يا صديقيَّ
وتنضما إلينا. ادعمونا بثقافتكما، وال توليا الشعب األدبار. تمؾ ىؿ الطريقة 

 الوحيدة.

(3) 
ما إف قاؿ "موتوري" ىذا حتى ترؾ "جاتويريا" و"وارينجا" وىرع لبلنضماـ إلى 

 لعماؿ مف جديد.موكب ا
نظر كؿ مف "جاتويريا" و "وارينجا" إلى بعضيما. لقد أصابت كمييما الرعدة 

 مف دعوة "موتوري" لمسبلح.
قبؿ ىنيية، وفيما كانا يأكبلف المحـ ويشرباف الجعة في "نجيروكا"، لـ يكونا 
ليفكرا أنيما يمكف أف ينضما لموكب مف العماؿ الحفاة بثيابيـ البالية وىـ في 

يقيـ لمياجمة الكيؼ بالعصي واليافطات. أما اآلف فقد كاف صوت أحد العماؿ طر 
 ينادييما أف يختارا الجانب الذي سيستخدماف بو عمميما وثقافتيما.

قبؿ ىنيية، وعمى الرغـ مف اشمئزازىما مف الحديث في الكيؼ، فقد كانا 
ياتيما، أما يميبلف إلى اعتبار ىذه األشياء في عالـ منفصؿ تمامًا عف عالـ ح

اآلف، فكاف صوت أحد العماؿ ينادييما، ويقوؿ ليما: إف ما مف إنساف يمكف أف 
 يسير في طريقيف بآف واحد.

قبؿ ىنيية، كانا يعتبراف نفسييما مشاىديف لرقصة يرقصيا اآلخروف. أما 
اآلف فكاف صوت أحد العماؿ يحضيما عمى دخوؿ الميداف، وأال يقفا عمى الطرؼ 

 الناس التي تؤدى اآلف. ويراقبا رقصة
سأؿ "جاتويريا" نفسو: أيف نقؼ نحف العماؿ المثقفيف؟ ىؿ إلى جانب 
المنتجيف أـ إلى جانب مف يعيشوف عمى إنتاج اآلخريف؟ ىؿ نقؼ إلى جانب 
العماؿ والفبلحيف أـ إلى جانب الطبقة المستغمة؟ أـ نحف مثؿ الضبعة التي جربت 

 واحد؟السير عمى طريقيف مختمفيف في آف 
كانت "وارينجا" تتعرض الختبار عواطؼ وانفعاالت مشابية وتجري وراء 
أفكار مشابية: نحف الذيف نعمؿ كتبة، ضاربي آلة كاتبة وسكرتاريا، عمى أي 
جانب نحف؟ نحف الذيف نضرب عمى اآللة الكاتبة ونتمقى اإلمبلء مف "بوس 

؟ ىؿ نحف إلى كييارا" ومف عمى شاكمتو، مع أي جانب نحف في ىذه الرقصة
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جانب العماؿ أـ إلى جانب األغنياء؟ مف نحف؟ مف نحف؟ مرات كثيرة سمعت 
النساء تقوؿ: مؤسستنا تفعؿ ىذا وذاؾ، ونحف نستخدـ عمااًل كثيريف في شركتنا، 
، شركتنا حققت ىذه األرباح الكثيرة، بينما وىـ  عمااًل يجنوف المبمغ المرقـو

يدفعوف فيو أجرة الباص في المساء. نعـ، كثيرًا  يتكمموف، قد اليممكوف سنتًا واحداً 
ما سمعت فتيات يتبجحف بالحديث عف أسيادىف وأرباب عمميف، وعندما يبحث 
اإلنساف بدقة لمعرفة ما يتبجحف بو، اليستطيع أف يجد شيئًا. إنيا بضع مئات مف 

ابؿ ىذا الشمينات تدفع شيريًا المرأة تعيؿ أطفاليا ونحف نسمي ىذا راتبًا؟ وفي مق
 القميؿ ضحينًا بأربعة أشياء:

أواًل، سواعدنا. أجؿ فنحف الذيف نطبع كؿ وثائقيـ ورسائميـ. وأيدينا تصبح 
 أيدييـ، وقوتنا تصبح قوتيـ.

ثانيًا، عقولنا. أجؿ، وذلؾ ألنو ليس ىنالؾ رب عمؿ يريد فتاة بأفكار مستقمة 
قش األمور وتسأؿ عنيا، وموقؼ مستقؿ، واليكوف رب العمؿ سعيدًا مع سكرتيرة تنا

أو تفتح عينييا بصورة كاممة لترى مايحدث ليا مف قبؿ "بوس كييارا"! فرب العمؿ 
 دائمًا عمى حؽ وصواب: "عمقي دماغؾ مف أصابعؾ أو فخذيؾ"!

ثالثًا، إنسانيتنا. أجؿ، ألف "بوس كييارا" ومف عمى شاكمتو يتخمصوف مف 
في المنزؿ، يجمبوف غضبيـ إلى  إحباطيـ معنا. عندما يتخاصموف مع زوجاتيـ

المكتب؛ وعندما التسير األمور مسارىا الصحيح في العمؿ، فإنيـ يجمبوف كؿ 
غضبيـ وحنقيـ إلى المكتب. نحف نياف، ولكننا نظؿ ىادئيف ألف المفروض أف لنا 

 قموبًا ال تحركيا الدموع بسيولة.
ؿ، فإف أكثرنا يحصؿ رابعًا، أفخاذنا. أجؿ، ألنو وباستثناء المحظوظات والقبلئ

عمى العمؿ فقط عف طريؽ السماح ألمثاؿ "بوس كييارا" بتمسيد وضرب أفخاذنا. 
نحف زوجاتيـ الحقيقيات... ولكف لسنا بالطبع زوجاتيـ الشرعيات! أجؿ، نحف 
زوجات توضع في سيارة ب.ـ.و. في مشوار نياية األسبوع إلى مسمخ مف 

 الماعز الذي يذبح والماعز الذي يربى.المسالخ! وبعد كؿ شيء، ىنالؾ فرؽ بيف 
مف نحف؟ مف نحف؟ مف نحف؟ طفؽ قمب "وارينجا" يدؽ بانتظاـ ردًا عمى 
سؤاليا، وىي تنبش مشاكؿ اليستطيع أحد أف يوفر حمواًل ليا ألنيا تتعمؽ بالقرار 

 الذي عمييا أف تتخذه لنفسيا بالنسبة لمجانب الذي ستختاره في صراع الحياة.
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(4) 
تويريا" و "وارينجا" الكيؼ كمو يعبؽ برائحة الحطاـ المحروؽ وجد "جا

 والدخاف. وكاف المكاف كمو محاطًا بجميور "نجيروكا" وىو اليزاؿ ينشد:
 تعالوا جميعاً 

 وشاىدوا المشيد العجيب
 مشيدنا ونحف نطارد الشيطاف

 مع كافة تبلميذه
 تعالوا جميعًا.

حاوؿ عدد مف المصوص كاف الوضع المسرحي عند باب الكيؼ، وفيما ي
والسارقيف الضغط عمى كروشيـ البدينة عبره في الوقت نفسو، وضعا مضحكًا 
ومبكيًا في آف معًا. كاف كؿ لص يسعى لمتسمؿ بتثاقؿ إلى سيارتو مثؿ الحصاف، 
وبعد ثانية كاف يثير الغبار وىو ينطمؽ بسيارتو بعيدًا، يتمو صمواتو مف كؿ قمبو 

طائفة النحبلء اليزيميف فكانوا يقفزف  -مكوف كروشًا سمينةوروحو. أما الذيف ال يم
مف النوافذ، وما أف يبلمسوا األرض حتى يندفعوا كالسياـ المنطمقة. أما العماؿ 
فكانوا يجروف خمفيـ صائحيف: ىا ىو ذا! وىا ىو ذاؾ! اصطادوه! اصطادوه! 

 اقبضوا عميو! أمسكوا المص!
تستطع "وارينجا" رؤية كؿ شيء ومف المكاف الذي كانت تقؼ عميو، لـ 

يحدث في الكيؼ رؤية جيدة. كانت الساحة في فوضى كبيرة تعج بأقداـ أصحاب 
القصور والعزب في مرتفعات "إيمموروج الذىبية"، وىـ يطاردوف مف قبؿ ساكني 
األكواخ في "إيمموروج". غير أف "وارينجا" استطاعت رؤية مشيد "جيتوتو وا 

ا نجونجي" المدىش وىما يحاوالف الفرار، مثؿ عنكبوتيف جاتاغورو" و "ندتيكا و 
يحمبلف البيوض، فيما كانت أردافيما تساط بالعصي مف قبؿ مبلحقييما. وفي 
وقت وصوليما إلى سيارتييما، كانا يميثاف، وعرؽ األلـ والتعب والخوؼ يتساقط 

 عمى األرض قطرات قطرات مثؿ مطر خبلؿ وابؿ ثقيؿ.
دىا التي افتر ثغرىا عف ابتسامة. فقد كاف الجو كمو لـ تكف "وارينجا" وح

يعبؽ بصخب الضحؾ النشواف الصادر عف أىؿ "نجيروكا" وىـ يسخروف مف 
سكاف المرتفعات في الفرار، وىـ ينزعوف السترات، وعقد الرقبة واألحذية، والزنانير 

 أو أي شيء يجعميـ أخؼ وزنًا.
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وىـ عمى وشؾ مغادرة الكيؼ،  أما عندما شاىد الجميور السارقيف األجانب
فقد تحوؿ ضحكيـ إلى زئير ميدد خطير. كانوا يزأروف مثؿ ألؼ أسد غاضب 
سمبت منيـ أشباليـ، وأمسكوا بعصييـ وىراواتيـ وقضبانيـ الحديدية وتدافعوا إلى 
األماـ باتجاه المصوص األجانب، الذيف يحيط بيـ حراسيـ المحميوف مف أىؿ 

ي مسدسو لكي يطمؽ النار، ولكف ىسيس الجميور الببلد. استؿ سارؽ محم
 الغاضب جعؿ يده ترتجؼ، فانطمقت الرصاصة في الجو دوف أف تؤذي أحدًا.

توقؼ الجميور، ثـ تدافع إلى األماـ مف جديد، وخطوات الناس متماشية 
 سوية تيز األرض ىزًا.

ات لقد نجا المصوص األجانب السبعة القادموف مف أوروبا الغربية والوالي
المتحدة والياباف مف التمزيؽ إربًا إربًا ألف سياراتيـ كانت قريبة، وألف سائقييـ كانوا 

 قد شغَّموا المحركات استعدادًا ليروب سريع.
وكاف ىنالؾ سارقاف نسيا أف ليما سيارات، فيربا مشيًا عمى األقداـ. كانت 

منطقة الكيؼ.  السيارات منوَّرة. وبعد برىة قصيرة، لـ يبؽ أي سارؽ أو لص في
 لقد تدبر الجميع الفرار، كأنيـ ركَّبوا فجأة أجنحة مف الخوؼ.

(5) 
رشادًا مف قادتيـ. كاف  تجمع الناس اآلف خارج الكيؼ، ينتظروف خطبًا وا 

 "موتوري واكاىونيا ميثوري" أوؿ المتكمميف:
أو لعؿ مف الواجب أف أناديكـ بني عشيرتي، ألننا نحف -أييا األصدقاء 

وأعتقد أننا جميعًا  -يف ىنا ننتمي لعشيرة واحدة، أال وىي عشيرة العماؿالمجتمع
رأينا المشيد البلمعقوؿ ألولئؾ الذيف يممكوف كروشًا لـ تحمؿ أطفااًل أبدًا يأتوف 

ىانتنا. ىذه الكروش لـ تتوـر مف المرض.   الحتقارنا وا 
ا أف لقد سمنت عمى ثمار عرقنا ودمائنا. ىذه الكروش عقيمة عاقرة، كم

أصحابيا عاقروف. وماذا عنا، نحف العماؿ؟ إننا نبني المنازؿ، فيسكنيا اآلخروف 
وأما نحف البنائيف فنرمى خارجًا تحت المطر. نصنع المبلبس، فيأخذىا اآلخروف، 
ليرتدوا لباسًا حسنًا فيما نبقى نحف الخياطيف عراة، ننتج الطعاـ فيأكمو اآلخروف، 

وشنا تعوؿ وتقرقع طيمة الميؿ. انتبيوا. نبني المدارس أما نحف الزارعيف فنناـ وكر 
الجيدة، فيجد أبناء األخريف أمكنة جيدة بيا، أما أطفالنا فيذىبوف بحثًا عف الطعاـ 
في أكواـ القمامة وسبلت الميمبلت. إننا اليـو نتخذ موقفًا. إننا نرفض اليـو وفي 
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 ؽ الطعاـ عمى اإلطبلؽ.ىذا المكاف أف نظؿ القدور التي تطيو ولكنيا ال تتذو 
 تنحى "موتوري" جانبًا فقابمو الجميور باحتفاء كبير، وراحت النساء تزغرد.

 كاف قائد طبلب "إيمموروج" ىو الثاني في الكبلـ.
عندما رأتو "وارينجا"، أحست إحساسًا غريبًا. كيؼ يمكف أف يكوف ىذا؟ كيؼ 

ياـ مف الموت تحت القطار يمكف أف ُيتبع "موتوري"، الذي أنقذىا في يـو مف األ
في "ناكورو" بالرجؿ الذي أنقذىا مف الموت تحت الباص في "نيروبي" باألمس؟ 

 راحت "وارينجا" تراقب لحيتو المشذبة تتحرؾ بانسجاـ مع كمماتو.
"نحف جميرة الطمبة في "إيمموروج"، سواء مف المدارس اإلعدادية والثانوية أو 

امؿ في نضاليـ العادؿ ضد نظاـ السرقة مف الجامعة، نؤيد العماؿ بشكؿ ك
والمصوصية الحديثة. إف العماؿ ىـ جبية المعركة ضد الكولونيالية الجديدة، آخر 
مراحؿ اإلمبريالية. عندما استروحت منظمة "إيمموروج" العمالية رائحة تجمع 
المصوص المحمييف والدولييف أنبأتنا بذلؾ، كمنظمة طبلبية. جمسنا نحف الطبلب 

نا أنفسنا: ماذا يمكف أف نعمؿ لكي نعمف تضامننا مع العماؿ؟ عند ذلؾ فقط وسأل
طبعنا بطاقات تدؿ عمى طبيعة االحتفاؿ، نوضح فييا أنو سيكوف أشبو بميرجاف 
لمشيطاف يديره إبميس، ممؾ الشياطيف. دعونا اآلف جميعًا نضـ أيدينا أليدي العماؿ 

المحـ البشري، والجرائـ الكثيرة  في حربيـ العادلة ضد شرب الدـ البشري وأكؿ
األخرى التي ارتكبتيا اإلمبريالية في مرحمتيا الكولونيالية الجديدة. دعونا نضـ 
أيدينا لمعماؿ وىـ يناضموف لبناء منزؿ يأتي بالخير والفائدة لكؿ البنائيف. أي شيء 
أفضؿ يمكف أف تقدمو ثقافتنا مف أجؿ وطننا؟ ذلؾ ىو السبب الذي جعمنا نحف 
ننا سنشارؾ في ىذه المسرحية العجيبة التي  الطبلب نقوؿ: إننا سوؼ النتخمؼ، وا 

 وجَّب فييا عمينا نحف الشعب أف نرمي بالشيطاف وكؿ أتباعو إلى الخارج!
قوبؿ قائد الطمبة ىو اآلخر بحفاوة كبيرة، كما كانت زغردة النساء أشبو 

 بطبوؿ الحرب.
يمموروج". كاف يرتدي معطفًا فضفاضًا أما ثالث المتحدثيف فكاف قائد عماؿ "إ

وقبعة عمى شكؿ المخروط. قبؿ أف يتكمـ، خمع قبعتو. فظير أنو يممؾ عددًا مف 
 الشعرات البيضاء.

"أود بادئ ذي بدء أف أقدـ آيات االحتراـ واإلجبلؿ لشجاعة طبلب الجامعة 
ا  سواعدىـ، والمدارس المحيطة بيذا المكاف. إذا كاف لزامًا عمى شبابنا أف يكفُّو 

فماذا سيحصؿ لحصف الدفاع عف األرض؟ وأيف سيصبح الوطف؟ كممة امتناف 
وعرفاف بالجميؿ لكؿ مف أصاخوا السمع لندائنا مف "نيروبي" إلى "إيمموروج". 
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سوؼ أحكي اآلف كممة واحدة وأسأؿ سؤااًل واحدًا. إف عندنا نموذجيف مف نماذج 
عمى أي جانب أنتـ؟ وأية مبادئ ترفعوف الوحدة، وحدة األغنياء ووحدة العماؿ. ف

 وتعتنقوف، ماداـ لكؿ جانب مبادؤه الخاصة؟
 إف تطويبة األغنياء واإلمبريالييف تسير عمى النحو التالي:

 مبارؾ ىو مف يعض ثـ يخفؼ الوجع،
 ألنو لف ُيكتشؼ بتاتًا،

 مبارؾ ىو الرجؿ الذي يحرؽ منزؿ رجؿ آخر
 ثـ يشاركو أحزانو في الصباح،

 سيدعى رحيمًا شفوقاً  ألنو
 مبارؾ مف يسمب اآلخر خمسة شمينات

 ثـ يرد لو نصؼ شميف ثمنًا لممح الطعاـ.
 ألنو سيدعى كريمًا.

 أما بالنسبة لمف يعض وال يعرؼ كيؼ يخفؼ األلـ
 ومف يسرؽ مف الجماىير

 وال يحاوؿ خداعيـ بكممات معسولة.
 فالويؿ لو!

 ألنو إذا صحت الجماىير،
  arsesسيروف مف خبلؿ  فإف أمثاؿ ىؤالء

 ولربما ينقموف أمراضيـ لنا،
 نحف الذيف كنا قادريف عمى تمويو أعمالنا الشريرة

 بأردية الرياء الدينية.
 أما عقيدة العماؿ فتجري عمى النحو التالي:

 إنني أعتقد بأننا نحف العماؿ مف طائفة واحدة.
 ولذلؾ ينبغي أال نسمح باالنقساـ

 شيرة.حسب الديف والموف والع
 بؿ أعتقد أف قوتنا تكمف  
 في ظؿ منظمة العماؿ.
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 ذلؾ ألف المنَظميف اليضموف طريقيـ أبدًا،
 أما غير المنظميف فيشتتيـ صوت طمقة واحدة.

 ولذلؾ فأنا أومف بوحدة العماؿ.
 ألف الوحدة قوة لنا.

 كما أعتقد أف اإلمبريالية وممثمييا المحمييف ىـ أعداء مسيرة
 والوطف بأكممو. العماؿ والفبلحيف

 ولذلؾ إني دائمًا أقسـ عمى النضاؿ ضد الكولونيالية الجديدة.
 ألف الكولونيالية الجديدة ىي الركمة اآلثمة األخيرة لئلمبريالية المنقرضة

 دعونا ننشد اآلف جميعًا نشيد العماؿ معًا!
ثـ بدأ يغني، كما شارؾ اآلخروف الغناء، بأصوات ترتفع بتساوؽ وانسجاـ مما 
جعؿ األرض ترتعد في الموضع الذي وقفت فيو "وارينجا". وفيما كاف النشيد يرتؿ، 
شعرت "وارينجا" أف شخصًا ما كاف يشد ثوبيا مف الخمؼ. استدارت بسرعة 
فوجدت أف "موتوري" يحاوؿ لفت انتباىيا. لحقت بو وانسحب االثناف إلى مكاف 

 مخفي وراء الكيؼ.
رًا، وعيناه مثبتتاف عمى وجو "وارينجا" اسمعي، بادر "موتوري" الحديث فو 

وعينييا، كأنو بذلؾ يقوى عمى قراءة كؿ الزوايا المستترة في قمبيا، ىؿ أستطيع أف 
 أعيد لؾ بعبء صغير إلى الغد؟

 ماىو ىذا العبء؟ سألتو "وارينجا"
مجرد أنبوب معدني يقذؼ نارًا قاتمة ودخانًا، قاؿ "موتوري" وىو اليزاؿ يراقب 

 "."وارينجا
 ولـ ال؟ سألت "وارينجا" نفسيا.

 نعـ إذا تعيدت بأخذه غدًا، قالت "وارينجا".
ليس ثمة وقت نضيعو، قاؿ "موتوري" وىو يحضيا عمى ذلؾ. لقد عرفتؾ 
الميمة الماضية في السيارة، وراقبتؾ خبلؿ النيار في الكيؼ، فقررت أنو يمكف 

اف إلى جانب الطريؽ، ذىبت ائتمانؾ عمى سر عامؿ. لما تركتؾ مع "جاتويريا" تقف
وشاركت الناس  معركتيـ ضد المصوص. ىؿ شاىدت قوة الشعب المتحد؟ كاف 
ىؤالء المصوص مسمحيف ولكف لـ يتمكف أحد منيـ مف استعماؿ مسدسو ألنيـ 
تجمَّدوا ىمعًا مف عيوف الجماىير وزئيرىا الصاخب. كاف "كيياىو وا جاتيكا" وحده 
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. لقد الحقتو إلى ىذا الطرؼ الذي نقؼ عميو اآلف. الذي حاوؿ إطبلؽ النار عمي
وكنت سريعًا جدًا بالنسبة لو، فضربت ذراعو قبؿ أف يطمؽ النار. راح يصرخ مف 
األلـ، ورمى مسدسو، ثـ الذ بالفرار منطمقًا كالسيـ... تناولت أنا ىذا األنبوب 

نو يناسب الحديدي الذي أراد قْتمي بو. ىا ىو المسدس. إنو صغير جدًا بحيث أ
راحة يدؾ أو جيب القميص. انظري كيؼ يممع ببريؽ جميؿ! ىذا مف إنتاج أحد 
العماؿ! ولكنو كما تريف اليدافع عف العماؿ. فنحف العماؿ نصنع في كثير مف 
األحياف أشياء تنقمب ضدنا وتستخدـ الضطيادنا! انظري اآلف إلى نتاج العامؿ 

حديدية مف ىذا النوع في زنود العماؿ ىي وىو يعود لممكيتو. لقد كانت األنابيب ال
التي أنقذت كينيا مف الكولونيالية القديمة. وحتى في الوقت الحاضر، إف البنادؽ 
مف ىذا النوع بنبغي أف تكوف في أيدي العماؿ لكي يتمكنوا مف الدفاع عف وحدة 
وثراء وحرية وطنيـ. ولكْف دعيني أمسؾ عف... الوعظ. أرى أنو يفترض أف تنشأ 
مشاكؿ أكبر ىذه الميمة. خذي ىذا المسدس. ضعيو في حقيبة يدؾ. ودعينا نمتقي 
في العاشرة صباحًا عند موقؼ باص "نيروبي". إياؾ عرض ىذا المسدس عمى أي 
شخص أو إخبار أي شخص عنو، وال حتى "جاتويريا". فيؤالء المثقفوف ليسوا عمى 

يتمايموف ويترنحوف مف جانب رأي حاـز في وقفتيـ مع ىذا الجانب أو ذاؾ. إنيـ 
آلخر كما يتمايؿ الماء عمى ورقة الشجر. اذىبي اآلف. كوني عمى حذر. وىذا 
 المسدس بطاقة دعوة إلى ميرجاف العماؿ الذي سيعقد في يـو مف األياـ مستقببًل.

أعطى "موتوري" المسدس "لوارينجا" وانصرؼ بعيدًا. أحست "وارينجا" إحساسًا 
فؽ قمبيا يرتجؼ. شعرت بدفقة مف الشجاعة تسري في جسدىا غريبًا ينتابيا. ط

كمو. حسبت أنو ليس ثمة خطر واحد في العالـ ال تقوى اآلف عمى مواجيتو.. لقد 
زالت كؿ شكوكيا ومخاوفيا بالشيء السري الذي عيد بو "موتوري" ليا. خطر ليا 

ر قبؿ أمد أف تسألو عف المناسبة التي أنقذىا بيا مف الموت تحت عجبلت القطا
بعيد في "ناكارو". غير أف فكرة أخرى تمبثتيا فنادتو: يا "موتوري". وتوقؼ موتوري 

 عمى األثر.
 قؿ لي شيئًا واحدًا أريد أف أعرفو قبؿ أف تبتعد. مف أنت؟

أنا، أجاب "موتوري"، أنا مندوب مف منظمة عمالية سرية في "نيروبي". 
، أعمؿ مف أجؿ تمؾ المنظمة. اعتني ولكف، إياؾ توجيو أسئمة أخرى. حيثما أكوف

 بنفسؾ، وتذكري أنؾ لست وحيدة.
 افترؽ االثناف بعد ذلؾ.

قفمت وارينجا عائدة إلى "جاتويريا"، تحمؿ معيا سر "موتوري". ثـ رأت أف 
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 مف األفضؿ ليا أف تحمؿ السر إلى البيت فورًا.
 كاف العماؿ ال يزالوف ينشدوف.

رغبتيا في الذىاب إلى البيت قبؿ حموؿ  أعربت "وارينجا" "لجاتويريا" عف
 الظبلـ، ألنيا كانت منيكة مف التعب.

غطَّ قمب "جاتويريا" وتجيـ وجيو. أصيب بالخيبة ألنو كاف يعتقد أنو سوؼ 
يكوف قادراً عمى أخذ "وارينجا" إلى البيت، ولكف لـ تخطر لو طريقة يطرح بيا 

نا لكي أرى نياية ىذه المسرحية. ولكف نفسو مرافقًا وحارسًا ليا. فقاؿ: أود البقاء ى
 كيؼ أستطيع مقابمتؾ غدًا؟

تـ االتفاؽ عمى المقاء في فندؽ "شعاع الشمس" الساعة الثانية عشرة في اليـو 
التالي. أرادت "وارينجا" أف تغني "لجاتويريا" أغنية اعتادت االستماع إلييا عشية 

 الدخوؿ إلى حياة جديدة:
 اآلف تراني!
 اآلف تراني!

 الفجر آخذ في اإلنببلج!
 الموت والحياة سواء بالنسبة لي

 فالفجر ينبمج!
وفيما كانت "وراينجا" تسير عمى طوؿ الطريؽ، حباىا اهلل أجنحة جديدة، 
وصارت جاىزة لمطيراف. خطر ليا أف تنتظر سيارة األجرة، ثـ تذكرت فجأة "مواؤرا" 

تظر "مؤيريري وا موكيراي". مع سيارتو "الماتاتو ماتامو" والمصير الذي كاف ين
قررت أف تذىب في البداية إلى فندؽ "قوس قزح األخضر" لكي ترى إذا كاف 

 بوسعيا منع "مؤيريري وا موكيراي" مف السفر إلى "نيروبي" ىذه الميمة.
لـ تستطع قوؿ أو معرفة ما كاف يدفعيا لمقياـ بيذا. غير أنيا كانت تشعر 

شخصيًا أنقذت مف الموت في مناسبتيف بواسطة  بأنيا مدينة دينًا معينًا ألنيا
غرباء. استذكرت حمميا األخير. أتراه كاف حممًا أـ كشفًا؟ طرحت "وارينجا" السؤاؿ 

 نفسو ثانية. ىؿ كاف الصوت حقيقيًا أـ تراه كاف وىمًا؟
ال. لقد كاف صوت إبميس، صوت الغواية. ذلؾ ألنو عمى الرغـ مف أف 

ؿ مبلحظات دقيقة الصوت رسـ صورة حقيقية لم ا كاف يجري في الببلد، وسجَّ
وثيقة الصمة عف كينيا الكولونيالية الجديدة، فإف الطريؽ التي أظيرىا الصوت 
كمحور لمخبلص مف سجف الحياة الكولونيالية الجديدة كانت طريقًا مضممة وربما 
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تكمؼ "وارينجا" عمرىا وحياتيا. لقد أغواىا لمسير في طريؽ عريضة مفروشة 
أزاىير الفردية األنانية المصمحية. لقد أغواىا كي تبيع جسدىا مرة ثانية طمبًا ب

لمماؿ! ىؿ تراىا ستفكر ببيع روحيا لمشيطاف والبقاء كالمحارة، عمى شاكمة 
"ندينجوري وا كاىاىامي"؟ مف أجؿ النقود وحدىا؟ يااهلل، ال. لقد كانت سقطة واحدة 

"وارينجا" بكؿ يقيف وثبات، وكأف سر  تكفي، ىذا ىو القرار الذي توصمت إليو
"موتوري" الذي كانت تحممو وىبيا شجاعة ال تغمب في محاربة الشيطاف وىزمو 
 مع كافة عروض غوايتو التي مف شأنيا خداع الوطنييف مف أجؿ بيع ببلدىـ كميا.
وقبؿ أف تصؿ "وارينجا" إلى فندؽ "قوس قزح األخضر"، شاىدت شاحنتيف 

بالجنود المسمحيف تسميحًا كامبًل، تنطمقاف باتجاه الكيؼ.  عسكريتيف، معبأتيف
وخمؼ الشاحنتيف، كاف ىنالؾ ثبلث عربات مدرعة. أوه، يااهلل، سوؼ تقع الواقعة 
في الكيؼ اآلف، حدثت "وارينجا" نفسيا. راحت تفكر بالعماؿ المتجمعيف خارج 

 الكيؼ. كما فكرت " بجاتويريا"و "موتوري" وأرواح الناس.
ت "وارينجا" السر الذي كانت تحممو. حثت الخطى... كانت الشمس قد تذكر 

 أفمت، غير أف الظبلـ لـ يسدؿ ستوره بعد...
ىذا وبسبب األفكار المتصارعة التي كانت تصطخب في ذىنيا، لـ تعرؼ 
"وارينجا" أنيا وصمت فندؽ "قوس قزح األخضر"، حيث كاف ينزؿ "مؤيريري وا 

 المصباح المضاءة بصورة مفاجئة. موكيراي"، حتى شاىدت شارة
أتريديف "مؤيريري وا موكيراي"؟ سأؿ موظؼ االستقباؿ "وارينجا"، وكأنو لـ 

 يسمع طمبيا بوضوح.
 نعـ. 

 لقد رحؿ توًا. لقد غادر الفندؽ قبؿ أقؿ مف خمس دقائؽ.
 كيؼ ذىب؟ سألت "وارينجا".

ت. وتحمؿ رقـ بواسطة سيارة أجرة، ماتاتو، ماتاتا، ماتامو مف طراز فورد.
. لـ أر في عمري سيارة أجرة مزركشة بمثؿ ىذه الشعارات 333التسجيؿ ـ.ـ.ـ. 

الكاريكاتورية الغريبة. "إذا كنت ترغب بشائعات حقيقية، فاركب ماتاتو ماتاتا 
ذا أردت ثرثرة حقيقية....  ماتامو، وا 

 تركت "وارينجا" موظؼ االستقباؿ الذي خرج عف طوره مف الضحؾ.
 مو؟ عـ كؿ ىذا؟ كانت وارينجا تتساءؿ.عـ ىذا ك

وعمى حيف غرة، تجمدت دماء "وارينجا" في شرايينيا. في كؿ أنحاء 
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"إيمموروج"، لـ يكف يسمع أي شيء غير طمقات البنادؽ وصرخات الناس 
 المروعة.

(7) 
 ذىبت "وارينجا". في اليـو التالي إلى موقؼ الباص لمقابمة "موتوري". 

 ؾ.لـ يكف "موتوري" ىنا
ذىبت وارينجا بعد ذلؾ لرؤية "جاتويريا" في فندؽ شروؽ الشمس. كاف قمبيا 
مثقبًل حزينًا ألف الموضوع الرئيسي في "نجيروكا" وفي "إيمموروج" بأكمميا ىو 
ميرجاف الكيؼ وكيؼ أنو انتيى بعدد مف الضحايا والوفيات. بعض الناس قاؿ: 

خمسيف ضحية، بؿ رفع  إف عشريف شخصًا ماتوا، فيما ادعى آخروف بوقوع
آخروف الرقـ إلى المائة. أما ماىو  معروؼ عامة، فيو أف بعض الناس قتموا مف 
قبؿ رجاؿ الجيش والشرطة، وأنو تـ إلقاء القبض عمى آخريف مف قبؿ مدير 

 الشرطة "جاكونو".
 كاف "جاتويريا" ىو مف سرد دقائؽ الموضوع "لوارينجا".

النظاـ والقانوف البورجوازييف. كما أف لقد قتؿ خمسة عماؿ مف قبؿ قوات 
 العماؿ قتموا جندييف. غير أف ىناؾ عددًا مف المجروحيف في الطرفيف. 

 وماذا عف "موتوري"؟ سألت "وارينجا" بقمؽ.
موتوري؟ لقد اعتقؿ مع قائد الطبلب. لـ يستطيعوا اعتقاؿ زعيـ العماؿ ألف 

 وا يبحثوف عنو.اآلخريف خبأوه. لقد نزؿ إلى النفؽ ولكنيـ الزال
ركف االثناف إلى صمت حزيف، مثؿ أبويف حرما ولدىما. جمسا في الخارج، 
عمى مائدة في إحدى حدائؽ الفندؽ المكسوة بالعشب األخضر واألزىار. أما 

 الشاي الذي طمباه، فقد صار باردًا في األكواب.
ولكفَّ وقبؿ أف تنطؽ "وارينجا" بأية كممة، أضاؼ "جاتويريا" يقوؿ عمى ميؿ: 

ما جعمني أتأفؼ كثيرًا ىو ىذا. إف إذاعة "إيمموروج" لـ تورد شيئًا ىذا الصباح عف 
موت خمسة عماؿ أو عف الجروح البالغة العديدة. غير أف محطة اإلذاعة وجدت 

 الوقت الكافي لئلخبار عف مقتؿ جندييف ووفاة "مؤيريري وا موكيراي".
 "مؤيريري وا موكيراي"؟

ذاعة أنو قضى نحبو بحادث سيارة في "كينيني" وىو في نعـ. لقد ذكرت اإل
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 طريقو إلى "نيروبي" الميمة الماضية.
وماذا عف "مواؤرا"؟ روبيف مواؤرا؟ سألت وارينجا وقد صعقيا النبأ. إنو عمى 

 قيد الحياة. لقد نجا بأعجوبة.
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 الفصـــــل العاشــــــر
 

(1) 
ض "وارينجا" عروض غواية إبميس ذات أحٍد آخر كاف ذلؾ بعد سنتيف مف رف

في ميداف الجولؼ بمدينة "إيمموروج": سنتيف كاممتيف بعد أف ولدَّ ميرجاف الشيطاف 
في مركز المصوص والسارقيف مأساة القتؿ واالعتقاؿ: سنتيف مف التغيير الكبير 

 في حياة "وارينجا" و "جاتويريا".
 سنتاف....

 التدخؿ في حيوات اآلخريف؟أيف سأبدأ؟ أـ تراني يجب أف أتوقؼ عف 
 إف مف يحكـ ال يعرؼ كيؼ سيحكـ عميو شخصيًا.

 إف بقر الوحش ال يكره مف يراه قدر مايكره مف يكشؼ مكاف وجوده.
ولكنني أنا األخرى كنت موجودة في "ناكورو". رأيت بأـ عيني وسمعت 

 بأذني.
 كيؼ لي أف أنكر دليؿ عيني وأذني؟ وكيؼ أىرب مف الحقيقة؟.

 شؼ األمر لي.لقد كُ 
 لقد كشؼ األمر لي.

 أيف سألتقط خيط حكايتي المقطوع؟
 اسمع، لقد مرت سنتاف...

ال، لف أواصؿ حكايتي بنفس السرعة التي اعتمدتيا مف ذي قبؿ. إف البذور في 
 حبة القرع ليست جميعًا مف نوع واحد، ولذلؾ سوؼ أغير سرعة حكايتي وأسموبيا.

ذًا، تعاؿ ياصديقي، تعاؿ يا صديقي، تعاؿ معي فمعمني أستطيع نقمؾ عمى وا 
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طوؿ الدروب التي سارت عمييا "وارينجا". تعاؿ، ودعنا نقتفي آثار خطواتيا، لنرى 
بعيوف قموبنا مارأتو، ونسمع بآذاف قموبنا ما سمعتو، بحيث ال نكوف في عجمة مف 

 أمرنا بإصدار الحكـ عمى أساس الشائعات والخبث.
 معدٍّ لمرمي! الحقيقة تستطيع كسر قوسٍ 
 البأس بذلؾ، يا صديقي.

 وليكف األمر كذلؾ.
 أوه، ليكف، تعاؿ، ياسبلـ اهلل!

ؿ. إجر بسرعة  ؿ يا صديقي. وأنت أيضًا، يا عاشؽ العدالة، عجِّ ىيا، عجِّ
أكبر، إذ عمى المرء النزوؿ إلى السوؽ باكرًا، قبؿ أف تأخذ الخضروات بالذبوؿ 

 تحت أشعة الشمس...

(2) 
 ينجا"!ىا ىي "وار 

إنيا تعيش اآلف في حي "نجارا" مف مدينة "نيروبي"، وفي غرفة منفردة في 
 الطابؽ الرابع لعمارة مف ستة طوابؽ. والعمارة كميا تسمى "منزؿ مارارو".

لقد تـ تقسيـ الطابؽ األوؿ إلى عدة غرؼ سكنية تناسب أي شخص يدفع 
نـو في آف واحد. األجرة. وكؿ غرفة مف الغرؼ ىي مطبخ وغرفة جموس وغرفة 

وبرغـ ذلؾ، فقد تـ تأجير الغرؼ جميعًا. إذ إف العصفور المتعب مف الطيراف يحط 
 عمى أقرب شجرة.

أما خارج العمارة فيوجد عدد البأس بو مف مراكز الخدمة التي تممكيا شركات 
نفط أجنبية: "إسو"، "شؿ"، "كالتكس"، و "موبيؿ أويؿ" و"آجيب"، و"توتاؿ". وعمى 

ة ياردات، قرب "طريؽ مورانغ" توجد عدة أكشاؾ لبيع األغذية الطازجة بعد بضع
 والمطبوخة. 

وأما "منزؿ مارارو"، فيقع عمى مفرؽ طرؽ. ولذلؾ فإف ضجيج السيارات 
 يجعؿ النـو في غاية الصعوبة، سيما إذا كاف المرء زائرًا.

 ولكف "وارينجا" التبالي بالضجيج.
 يارات مصدر رزقيا.لقد تعودت عميو اآلف، فضجيج الس

 أوه، يا "وارينجا"، اعممي بجيد أكبر لتطوير ببلدنا!
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إف "وارينجا" ىذه غير "وارينجا" التي عرفناىا قبؿ سنتيف. "وارينجا" ىذه ليست 
المرأة التي كانت تظف بأنيا ال تقوى عمى شيء سوى الضرب عمى اآللة الكاتبة 

"آمبي" و "سنو فاير" لكي  لآلخريف، والتي اعتادت أف تحرؽ جسدىا بمساحيؽ
شباع شيواتيـ  تغير لوف بشرتيا مف أجؿ إدخاؿ السرور عمى عيوف اآلخريف، وا 
لمجمود البيضاء، والمرأة التي اعتادت التفكير بأف ثمة طريقة واحدة لتجنب اشراؾ 

 ومطبات الحياة، أال وىي االنتحار. 
 ال، إف "وارينجا" ىذه ليست "وارينجا" األخرى تمؾ.

قررت "وراينجا" الجديدة أنيا لف تسمح لنفسيا مرة أخرى بالبقاء مجرد لقد 
زىرة، ىدفيا تزييف أبواب ونوافذ وموائد اآلخريف، واالنتظار حتى يرمى بيا عمى 
المزبمة في لحظة أفوؿ بياء جسدىا وروعتو. لقد قررت "وارينجا" الجديدة أف تكوف 

الحياة لكي تكتشؼ قوتيا  عصامية باستمرار، وأف تقتحـ منتصؼ حمبة صراع
 الحقيقية وتعرؼ إنسانيتيا الحقيقية.

النظافة استحماـ والبطؿ ال يعرؼ إال في أرض المعركة. كما أف الراقص 
 الجيد ال يعرؼ إال في ميداف الرقص.

يا "وارينجا"، يا بطمة الكدِّ والتعب، إف بطولة الحياة ال يمكف اكتشافيا إال في 
 معركة الحياة....

ذا السبت، مثبًل، تنيض "وارينجا" باكرًا مف نوميا، وتضخ ضغطًا ىوائيًا في ى
في "وابور البريموس"، ثـ تشعمو وتضع عميو إبريؽ ماء لتصنع الشاي. وقبؿ أف 
تغمي الماء، تكوف "وارينجا" قد غسمت وجييا وذىبت لتسريح شعرىا أماـ مرآة، 

 ود  وناعـ.جامعة الشعر بأربع جدائؿ مضفورة. شعرىا طويؿ وأس
ماذا قمت لكـ؟ لقد توقفت "وارينجا" الجديدة عف سفع شعرىا باألمشاط 
الحديدية. الساخنة مف عيد بعيد. ىا ىي اآلف تجرب وضع وشاح عمى شعرىا. 
إنيا ترتدي بنطااًل مف الجينز لفحتو صروؼ الطقس وقميصًا مف الخاكي. إنظر 

 بيذا المباس. إلييا. إف ثيابيا تناسبيا تمامًا، وكأنيا خمقت
ثـ تذىب "وارينجا" إلى خزانة، وتختار الثوب الذي سترتديو فيما بعد، أي بعد 
العمؿ، وثوبًا سترتديو غدًا في يـو األحد. تضع "وراينجا" الثوبيف في حقيبة سفرية 
، وبعد العمؿ، ستسافر إلى ذوييا في "إيمموروج". كما أنيا  صغيرة، إذ أنيا اليـو

 رحمة أخرى إلى "ناكورو" لرؤية والدي "جاتويريا". ستذىب، في الغد، ب
غير أف الرحمتيف ال تمنعاف "وارينجا" مف التركيز عمى عمميا. إنيا اليـو تغير 
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 محرؾ سيارة وعمييا إكماؿ ذلؾ العمؿ قبؿ الساعة الواحدة.
 وارينجا، يا بطمتنا الميندسة!

ة لمتأكد مف أف شربت شاييا. وىي اآلف تبحث وتنقب داخؿ حقيبتيا اليدوي
كؿ ما تحتاجو موجود ىناؾ، المشط وبعض المساحيؽ والمرآة اليدوية والمنشفة... 
مع مفتاح الربط )صمولة(. كيؼ وضعت المفتاح في حقيبتيا؟ البد أنيا فعمت ذلؾ 
خطًأ. أجؿ، والمسدس الذي أعطاىا إياه "موتوري" كاف موجودًا ىناؾ أيضًا... 

مكاف. إنو صغير جدًا بحيث أف مف ال يعرؼ شيئًا فيي ال تترؾ مسدسيا في أي 
عف المسدسات قد يحسبو لعبة أطفاؿ. إنيا جاىزة لمذىاب. وعند الباب تتذكر أنيا 
تركت جيازًا الختبار الوجو عمى عتبة النافذة. تعود إلحضاره. إنيا بالعادة تعمقو 

مع بقية العدة.  في جيب قميصيا، مثؿ القمـ، وال تنساه بتاتًا حتى في مكاف عمميا
 لكأف جياز االختبار والمسدس ىما درعاىا األىـ.

ىاىي "وارينجا" تسير في الطريؽ. تعبر شارع "نجارا". وتنعطؼ إلى داخؿ 
الممر الذي يجتاز سينما "شاف"، وتعبر نير "نيروبي" ثـ تصعد عبر وادي 

ع "تـو "جروجاف". إنيا اآلف في "طريؽ النير"، تمشي باتجاه المرآب بيف شار 
 مبويا" و"طريؽ النير"، بالقرب مف "طريؽ مونيوا".

وفيما "وارينجا" تواصؿ سيرىا، يتوقؼ الناس لمراقبتيا، كاف بنطاليا الجينز 
وقميصيا الخاكي وصدارتيا الزرقاء الباىتة أيضًا، ألبسة تظيرىا بمظير جميؿ. 

ـ، تناسبيا بشكؿ وليست ىذه الثياب وحدىا. لقد كانت كافة مبلبسيا، في ىذه األيا
جميؿ أخاذ. ذلؾ ألف "وارينجا" في ىذه األياـ تحصؿ عمى ثياب مصنوعة مف 
أجميا أو تشتري ثيابًا جاىزة، ولكنيا دائمًا تناسب شكؿ ولوف وحركة جسدىا 
الجميؿ. إف جسدىا اآلف ىو الذي يفرض طريقة لباسيا، ال قواـ األخريات أو 

 ذوقيف.
 لتي جعمتيا عمى ماىي عميو اآلف.ولكف ليست ثيابيا وحدىا ىي ا

إنيا اليـو تخطو خطوات مديدة تعبر عف القوة واليدؼ، وعيناىا السوداواف 
نعـ، -تشعاف بنور شجاعة داخمية ونور امرئ صاحب أىداؼ ثابتة في الحياة 

يماف شخص حقؽ شيئًا مف خبلؿ االعتماد عمى الذات. ما فائدة  ثبات وشجاعة وا 
ي السير بجبف وفؤاد مخموع في بمده الخاص؟ إف "وارينجا"، اإلنساف مف التثاقؿ ف

الجماؿ األسود! إف "وارينجا" صاحبة العقؿ واليديف والجسد والقمب، تمشي في 
 إيقاع متساوؽ في رحمة العمر! إنيا "وارينجا" العاممة!

إف مف لـ يسبؽ ليـ التعرؼ إلييا قد اليخمنوف مف الوىمة األولى بأف الفتاة 
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يكانيكية مختصة بالعربات اآللية وغيرىا مف المحركات اإلنفجارية ميندسة م
الداخمية. كما أف الذيف يستحقوف مف شأف عقوؿ وذكاء وقدرات نسائنا قد ال 
يصدقوف بأف "وارينجا" ىي أيضًا خبيرة في اإلحكاـ والخراطة، في التطريؽ والمحـ، 

 وفي تكييؼ الحديد لكي يتناسب مع شتى األغراض.
لناس تشويو ذكاء نسائنا وطاقتيف الثقافية بالقوؿ: إف األعماؿ الوحيدة ييوى ا

التي تستطيع النساء القياـ بيا ىي الطبخ وتسوية الفراش وعرض سيقانيف في 
سوؽ الغراـ. لقد رفضت "وارينجا" الجديدة ىذا كمو، بعد أف حاكمت األمور في 

غيا ممكًا ليا، وكذلؾ يداىا ذىنيا وتوصمت إلى أنو ماداـ فخذاىا ممكًا ليا، ودما
وجسدىا، فإف عمييا أف تمنح كؿ ممكاتيا دورىا المناسب وزمانيا ومكانيا 
المناسبيف وال تسمح ألي جزء في أف يطغى عمى حياتيا، كأنو التيـ بقية األجزاء 
واستيمكيا. ذلؾ ىو مادفع "وارينجا" الجديدة إلى توديع العمؿ كسكرتيرة، وجعميا 

تضرب عمى اآللة الكاتبة مرة ثانية مف أجؿ أمثاؿ "بوس كييارا"،  تقسـ بأنيا لف
أولئؾ السادة الذيف يشترطوف لتوظيؼ الفتاة لقاءىا غراميًا مدة خمس دقائؽ بعد 

 تناوؿ شراب مسكر.
وىكذا ذىبت "وارينجا" إلى معيد الفنوف المتعددة التباع الدورة اليندسية التي 

في مدرسة "ناكورو" الثانوية، وقبؿ زمف طويؿ  كانت تحمـ بيا عندما كانت طالبة
مف دخوؿ عجوز "نجوريكا" في حياتيا وتعميميا رقصة الطريدة والصياد. كمما 
كانت تدخؿ مشغؿ اليندسة وتشعر بأف جسدىا كمو كاف ييتز بسبب المثاقب، 
وىي ترسؿ ألسنة مف الميب في كؿ اتجاه، أو تطرِّؽ الحديد الذي سبؽ صيره في 

العالية العمبلقة، كانت "وارينجا" دائمًا تمتميء بفرحة مف تراقب قوة ذىنيا  األفراف
وجسدىا وىي تكافح ضد الطبيعة، فتحوؿ الحديد المصيور، مثبًل، إلى منتجات 

 مف شأنيا أف تزيد حياة بني البشر قيمة ومعنى.
غير أف الميارة التي كانت تثيرىا أكثر مف كؿ شيء ىي قدرتيا عمى تفكيؾ 

ميع المحركات اإلنفجارية الداخمية. لقد كانت رائحة البتروؿ المحترؽ أعظـ وتج
عطر مسكر. كما كانت ضوضاء اآلالت في المشغؿ، وضوضاء الحديد يثقب 
الحديد، والحديد يحشو الحديد والحديد وىو يطرؽ عمى الحديد، وضجيج العماؿ 

لنسبة "لوراينجا" كانت ىذه الضوضاء با -وىـ يرفعوف أصواتيـ فوؽ صوت الحديد
 أشبو بأغنية جميمة تنشدىا أفضؿ الجوقات.

 تمؾ ىي موسيقى المصنع الحديث! البأس بذلؾ!
لقد أمضت "وارينجا" حتى اآلف سنتيف في معيد الفنوف المتعددة، وبقي 
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 أماميا سنة واحدىا حتى تكمؿ الدراسة.
الطبلب كانت السنة األولى ىي أصعب السنوات عند "وارينجا". لقد اعتاد 

الذكور في صفيا الضحؾ عمييا. غير أنيـ عندما شاىدوىا تناضؿ باألدوات 
المعدنية الثقيمة، مثمما يفعموف، أو تتصبب عرقًا مف الفرف العالي، كما يتصببوف، 
أو تواجو ببسالة كؿ تحد، أخذ ضحكيـ يتناقص وأخذوا يبتمعوف تعميقاتيـ الساخرة 

ت انتيت جميعًا نياية مباغتة عندما أعمنت المتيكمة. غير أف الضحؾ والتعميقا
نتائج امتحانات الفصؿ األوؿ واحتمت "وارينجا" المرتبة الرابعة بيف خمسة وعشريف 
طالبًا. بداًل مف الضحؾ، ازداد احتراميـ ليا، وبدؤوا يعاممونيا كواحدة مف رفاقيـ 

 في رحمة النضاؿ.
اف معظـ الطبلب في كانت تنوء أيضًا تحت مشاكؿ وصعوبات مالية. لقد ك

المعيد مكفوليف مف قبؿ أرباب العمؿ، الذيف كانوا يدفعوف كافة رسوميـ 
ومصاريفيـ األخرى. غير أف "وارينجا" كانت ببل كفيؿ. كانت تدفع بطريقتيا 
الخاصة. إف النقود التي ادخرتيا وىي تعمؿ كسكرتيرة في شركة بناء "تشامبيوف" 

 البيت والطعاـ. لـ تكف كافية لدفع الرسـو وأجرة
عرض "جاتويريا" المساعدة بالرسـو واألجرة، لكفَّ "وارينجا" رفضت ذلؾ. 
كانت تأبى أف ترىف نفسيا "لجاتويريا" أو ألي شخص سواه بخيوط الشكر عمى 
اإلحساف. فاالعتماد عمى الذات اعتماد عمى الذات. وىكذا دبرت "وارينجا" شؤونيا 

ؿ الغريبة، مثؿ قص الشعر في صالوف عف طريؽ القياـ بكؿ صنوؼ األعما
لمتجميؿ، وطبع أوراؽ البحث والمقاالت )األمالي الجامعية( التي كاف "جاتويريا" 

 يحضرىا ليا مف الجامعة.
لـ تتمكف "وارينجا" في بحر السنة األولى مف الحصوؿ عمى راحة كافية. 

مى الكتب، فيي عندما ال تكوف في المعيد، تكوف مع كتبيا، وعندما ال تنكب ع
فيي منشغمة في كسب النقود مف أعماؿ غريبة ىنا وىناؾ، وعندما ال تقـو بشيء 
مف ىذا، كانت تحضر دروس الجودو والكاراتيو في نادي كينيا العسكري لمفنوف 
في منطقة "نجارا". قررت "وارينجا" أف عمييا أف تكوف قادرة عمى الدفاع عف نفسيا 

 والوقوؼ وحدىا في كؿ مجاؿ.
ت مشكمة النقود في السنة الثانية. كاف ذلؾ عندما سنحت "لوارينجا" خفَّ 

الفرصة كي تقدـ خدماتيا كميكانيكي عامؿ في مرآب "موييوتوري كيوانجا"، 
 بالقرب مف شارع "مونيوا".

اليغرب عف ذاكرة "وارينجا" أبدًا اليـو األوؿ الذي مرت بو بجانب المرآب 
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ند الساعة الثانية تقريبًا. كانت جائعة جدًا. المكشوؼ. كانت ظييرة يـو جمعة، ع
لكنيا عندما شاىدت الرجاؿ يشتغموف بالسيارات، قررت عمى الفور سؤاليـ عما إذا 
كاف بوسعيا االنضماـ إلييـ لكسب بعض القروش. وعندما سمع الميكانيكيوف 
طمبيا، خرجوا عف طورىـ مف الضحؾ. انتصب أحدىـ، وكاف ينحني تحت غطاء 

مفتوح، انتصب ونظر إلى "وارينجا" بكراىية، وذىنو يبحث عف كممات لكي شاحنة 
يجرح مشاعرىا. أيتيا المرأة، لماذا ال تذىبيف وتبيعيف الجعة في أحد البارات؟ ىنا 
ال توجد خزانة النقود التي يمكف وقوفؾ بجانبيا لكي تيزيف تنورتؾ وتجذبي 

يمكنو أف يكوف حساسًا جدًا إزاء الرجاؿ. كظمت "وارينجا" غيظيا، ألف المتسوؿ ال
اإلىانات. ولكنيا كانت عازمة عمى االستمرار، فالرجؿ الذي سيتبوؿ ىو الذي 
يذىب إلى دورة المياه، بينما ال تأتي دورة المياه إليو. "لست واقفة ىنا عف أية رغبة 

 في ىز التنورة أو اجتذاب الرجاؿ". ردت عميو بصورة حاسمة.
تمقي تحت عربة أخرى وأعمف بصوت عاؿ وساخر وقؼ ميكانيكي كاف يس

عف عمد، لكي يسمعو كؿ مف حوؿ المكاف: لماذا ال تأتيف إلى ىنا وتنزعيف أو 
تفكيف ىذا المحرؾ الذي سبب لنا وجعًا في الرأس طيمة النيار، وتقوليف لنا ماىي 

 عمتو؟
 تنمرت "وارينجا"، وشعرت بالشجاعة فجأة تفيض في جسدىا. ودوف أف تبتعد
عف مكاف وقوفيا، قالت لمرجؿ: إنو ليس ثمة داع لفؾ المحرؾ. أنت، شغِّؿ 
المحرؾ فقط. قالت لو "وارينجا" بصيغة األمر وكأنيا تممؾ سمطة عميو. بعد أف 
اشتغؿ المحرؾ، سارت "وارينجا" نحوه، وأمضت دقيقة كاممة تنظر إليو فقط. كاف 

عدد مف المارة قد توقفوا عف كؿ كافة الميكانيكييف اآلخريف عند ىذا إضافة إلى 
ماكانوا يفعموف وتجمعوا حوؿ الشاحنة لرؤية امرأة تجرؤ عمى اقتحاـ معاقؿ 
الرجاؿ. أشاحت "وارينجا" عينييا عف المحرؾ وراحت تنظر حوليا عمى األرض 
حيث كانت الشاحنة تقؼ، كأنيا تبحث عف شيء. شاىدت قطعة خشب ليا شكؿ 

ناولتيا وضربتيا بعنؼ عمى حجر لكي تزيؿ الغبار الممعقة وذات مقبض طويؿ. ت
عنيا. وضعت أحد طرفي الممعقة عمى جانب المحرؾ ووضعت الطرؼ اآلخر 
عمى أذنيا، تمامًا كما يضع الطبيب السماعة عمى صدر المريض ويستمع لدقات 
قمبو. نقمَّت "وارينجا" طرؼ المعمقة عمى مواضع مختمفة مف المحرؾ. لـ يستطع 

ف مف حوليا فيـ ماكانت تفعمو. توقفت "وارينجا" عمى حيف غرة، وركزت المتفرجو 
فينة مف الزماف عمى حركة المكبس الثالث القريبة، ثـ نادت الرجؿ الذي كاف يعمؿ 
عمى المحرؾ، وأعطتو قطعة الخشب وطمبت منو أف يصيخ السمع. فعؿ الرجؿ 
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 كما طمب منو.
روف تعميقات ساخرة ضحؾ بعض المتفرجيف عميو، في حيف عمَّؽ آخ

بخصوص الرجاؿ الذيف يطيعوف أوامر النساء المجنونات الطفولية. مف تراه رأى 
 مثؿ ىذا الجنوف كمحاولة معرفة عطؿ محرؾ بواسطة عصا صغيرة؟

سألتو "وارينجا" أف يصؼ ليا مايسمع. أجابيا الرجؿ عمى الفور: أستطيع 
ة مف المعدف تأكؿ فقط سماع نوع مف ضجيج الطحف، مثؿ صوت قطع مبعوج

 بعضيا بعضًا. 
سألتو "وارينجا": إذًا ماىي العمة؟ أمسؾ الجميع اآلف أنفاسيـ صامتيف صمتًا 

 مطبقًا.
الرجؿ الذي تصرؼ قبؿ دقيقة فقط كخبير نظر حولو اآلف متجيمًا، كأنما 
يطمب العوف ممف حولو. وعندما فشؿ في إيجاد العوف في امتحانو، أطرؽ عينيو. 

 تسد حمقو، وتمعثـ قائبًل: ال أدري. أحس بكتمة
قالت لو "وارينجا": إف ىذا الصوت الرديء الشاذ ناجـ عف مزالج رخو يربط 
بيف المخروط والعمود المرفقي. أخذ الناس حوليا يصفقوف بأيدييـ. بينما ابتعد 
آخروف وىـ ييزوف رؤوسيـ قائميف: حقًا، لـ نزؿ ننتظر رؤية مايفوؽ ذلؾ! لقد 

اؤنا قدرًا كبيرًا مف التعميـ! أما العماؿ اآلخروف فرحبوا بيا كواحدة منيـ، اكتسبت نس
 وسمحوا ليا باستعماؿ عدتيـ حتى تتمكف مف شراء طقـ عدة خاص بيا.

ومنذ ذلؾ اليـو فما بعد، تطورت صداقة متينة بيف "وارينجا" وبقية العماؿ. 
بنفسيا عف أي نوع مف  كمما كانوا يروف "وارينجا" تعمؿ ويبلحظوف أنيا ال تنأى

كبارًا.  العمؿ، يزدادوف احترامًا ليا وا 
أدخؿ رجؿ في يـو مف األياـ سيارتو لمفحص. وعندما رأى أف "وارينجا" ىي 
التي فتحت غطاء المحرؾ، خامره شؾ كبير. غير أنو، وقد الحظ جماليا، بدأ 

بعينيف  يضايقيا بخفة، ثـ المس ثديييا. رفعت "وارينجا" رأسيا، ونظرت إليو
اليخالطيما الضحؾ، وبصوت اليدؿ عمى فرح أو غضب، حذرتو بيدوء وحـز مف 
مضايقتيا بالقوؿ: أنا عاممة، وأنت عميؾ أف تحتـر أو تحتقر عممي تبعًا ألدائي. 
غير أف ثديي ليسا جزءًا مف العمؿ. وليس لجمالي أو قبحي عبلقة بالعمؿ الذي 

ىر المرأة المعتاد عند اإلساءة واإلزعاج، أقـو بو. اعتبر الرجؿ ذلؾ عمى أنو تظا
مقصود منو إغراؤه لبلستمرار. ولذلؾ فعندما انكبت "وارينجا" عمى عمميا مرة 

 ثانية، قاـ بتربيت وركييا.
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اسمح لي أف أقوؿ لؾ: إف الدرس الذي لقنتو "وارينجا" لذلؾ الرجؿ، حيثما 
رت كالبرؽ، وفي رمشة يمكف أف يكوف، درس الينساه مدى الحياة، إذ إنيا استدا

عيف، أوسعتو ضربًا بعدة لكمات جودو وحركات كاراتيو بحيث أنو شاىد النجـو 
فترة مف الزمف. وعندما ىمؾ مف لكمات الجودو، توسؿ إلييا لمتوقؼ قائبًل: أنا 
آسؼ، نيض واقفًا وتناوؿ مفاتيح سيارتو ثـ شغؿ المحرؾ وأثار الغبار عمى 

 الطريؽ المعبدة وىو يبتعد.
انتشرت سمعة "وارينجا" في كؿ ركف مف أركاف المدينة وازداد احتراـ العماؿ 

 اآلخريف ليا، وتغنوا باجتيادىا وشجاعتيا وصمودىا.
 وارينجا، ابنة ثوار "إيريجي"!

كانت غمة كؿ عامؿ مف العماؿ تذىب إلى جيبو الخاص. غير أف عمى كؿ 
وؽ مشترؾ، تدفع منو أجرة عامؿ في نياية الشير أف يساىـ بممبغ ثابت في صند

ذا ما  أرض المرآب إلى مجمس مدينة "نيروبي" مع بقية المصاريؼ المشتركة. وا 
تعرض أحد العماؿ لمشكمة غير متوقعة، فإنو يسمح لو أو ليا باالقتراض مف 
الصندوؽ العاـ لسد حاجاتو. لـ يكف أحد في تمؾ الجماعة العمالية يعيش عمى 

احد يحصؿ وفؽ قدرتو وسمعتو وسرعة يديو في جيد وعرؽ اآلخر. كاف كؿ و 
ؿ قسطًا مف العمؿ  العمؿ. وعندما يكوف لدى أحدىـ كثير مف الزبائف، فإنو يحوِّ
والمنافع المالية لمف عندىـ عمؿ أقؿ. لميكف مف شأف المشروع جعميـ جميعًا 

ى. أغنياء، غير أف ىذا العمؿ الذاتي كاف يوفر ليـ بالفعؿ الثياب والطعاـ والمأو 
كاف طموحيـ ىو بناء مرآب حديث بممكية جماعية عمى الموقع نفسو في يـو مف 

 األياـ. لقد سبؽ أف اتصؿ زعيميـ بمجمس المدينة ووعدوه بالموقع.
وىكذا، كاف مقررًا أف تتواجد "وارينجا" خبلؿ السنة الثانية في معيد الفنوف 

ترسـ الرسـو كجزء مف المتعددة تداـو عمى دروسيا، أو في غرفتيا في "نجارا" 
 وظيفتيا أو في المرآب.

 
إف "وراينجا" ستذىب إلى المرآب ىذا السبت لكي تنيي عمميا قبؿ انطبلقيا 

 بالرحمة إلى "إيمموروج".
تدخؿ "وارينجا" أحد الفنادؽ قرب المرآب، ألنيا تحتفظ ىناؾ بمعطؼ العمؿ 

لتناوؿ كوب مف الشاي  الخارجي وطقـ العدة. وكافة العماؿ الذيف يرتادوف الفندؽ
في الصباح يعرفونيا. يتبادؿ الجميع التعميقات والنكات المطيفة العذبة، ومنيا ما 
يتناوؿ شؤوف الرجاؿ والنساء. غير أف المبلحظات الساخرة والنكات البذيئة تقـو 
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عمى أساس مف االحتراـ المتبادؿ. إنيـ يعتبرونيا واحدة منيـ ويشعروف أنيا 
 تخصيـ جميعًا.

تستبدؿ "وارينجا" ثيابيا بثياب الشحـ وتسمـ حقيبتيا السافاري وحقيبة يدىا إلى 
 الفندؽ. 

 تخرج "وارينجا" وتعبر الشارع.
 وعبر الشارع يقـو المرآب.

يطفؽ قمبيا يدؽ بشكؿ أسرع. لماذا تجمع كافة العماؿ معًا في مجموعة 
؟ لماذا يبدوف جميعًا في صامتة، وبوجوه مكفيرة كأنيا وجوه أناس فقدوا أميـ وأباىـ

 قمؽ كبير في مثؿ ىذه الساعة المبكرة؟
 ! أسرعي، يا وارينجا! تحركي، يا وارينجا!  عجمي، يا "وارينجا"

 لماذا تبدوف جميعًا في غـ وحزف أييا الناس؟
 ال تسألي أية أسئمة، أيتيا الصديقة.

 ال، أخبروني!
 لقد تـ بيع موقعنا.

 مف باعو؟
 طبع.المجمس البمدي، بال

 ولمف؟ لمف تـ بيع ميراثنا؟
 إلى "بوس كييارا" وزمرة مف األجانب مف الواليات المتحدة والياباف وألمانيا.

 "لبوس كييارا"؟
إنو يكاد يممؾ كؿ نيروبي. إنيـ ينووف بناء فندؽ سياحي كبير عمى ىذا 

 الموقع. مف أجؿ أف تممؾ نساؤنا تسييبلت لبيع لحـ جسدىف لؤلجانب.
 يقووف عمى االعتراؼ بأنيـ يبنوف مصنعًا لمعير الحديث!ولماذا ال 

ذلؾ صحيح تمامًا. إف مايراد مف ىذه الفنادؽ السياحية ىو تنشئة وطف مف 
العاىرات والخادمات والطباخات وصبياف مسح األحذية ومرتبي األسرة 

 والحماليف....
 اختصر ذلؾ بجممة واحدة وقؿ: لتنشئو عبيد يمبوف نزوات األجانب.

واآلف، السياحة؟  -وس كييارا، ميرجاف الشيطاف، األجانب، بيوت الماؿب
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كانت أفكار حوؿ ىذه األشياء تدور وتتراقص في ذىف "وارينجا". وفجأة تتذكر 
"وارينجا" "موتوري" و "وانجاري" وقائد الطمبة، متى سيطمؽ سراحيـ مف االعتقاؿ، 

 مف الغضب.إذا كاف ذلؾ سيحدث؟ تشعر "وارينجا" وكأنيا تختنؽ 
عندما يتـ تنظيؼ األرض مف السرخس، تحؿ محمو أشجار التيف في أغمب 
األحياف، والشجرتاف كبلىما رديئتاف لؤلرض. إنني أىرب مف البرد لكي أغرؽ 

 بالصقيع! يقوؿ أحد العماؿ، وكأنو يحدث نفسو.
سيكوف مف المروع أف نتركيـ يقطعوف أيدينا دوف إبداء أية مقاومة! تقوؿ 

 جا بصوت مثقؿ بالدموع وكأنيا ترد عمى العامؿ الذي كاف يتكمـ. وارين
 غير أف قمبيا يتمظى بشجاعة الثائر المتمرد.

(3) 
إنيا ظييرة يـو السبت نفسو. إف "وارينجا" و "جاتويريا" في طريقيما إلى 
إيمموروج. يركب "جاتويريا" سيارة "تويوتا كوروال" حمراء الموف. إنيما ينوياف قضاء 

 يؿ في "إيمموروج" وسوؼ يسافراف في الصباح إلى "ناكورو".الم
 يريداف إخبار أبوييما بقرارىما في الزواج.

يرتدي "جاتويريا" سراويؿ رمادية الموف، وقميصًا أبيض وسترة جمدية بنية. لقد 
استبدلت "وارينجا" "الجينز" الذي ارتدتو في "نجارا" أثناء النيار. إنيا اآلف ترتدي 

كتانيًا طويبًل موشى بالزىور البيضاء والحمراء. أما شعرىا فمضفور فستانًا 
بخصبلت تجري مف مقدمة الرأس إلى الخمؼ. مف يستطيع القوؿ إف ىذه ىي 
"وارينجا" التي كانت تمبس الجينز قبؿ ذلؾ في النيار؟ ومف يقوؿ إف ىذه ىي 

نيار؟ ومف ذا الذي وارينجا التي كانت ترتدي معطفًا خارجيًا مشحمًا قبؿ ذلؾ في ال
يستطيع تقدير أف ىذه الفتاة الحسناء خبيرة في الجودو والكاراتيو؟ مف يقدر أف 

 ىاتيف اليديف تتحركاف بأسرع مف البرؽ حيف تمسكاف بالمسدس؟ 
يختمس "جاتويريا" النظرات مف "وارينجا": عيناه لـ تتعبا أبدًا مف حسنيا 

رور أشير قميمة، ستحمؿ ىذه المرأة اسـ وجماليا. وعينو الداخمية تقوؿ لو: بعد م
"وارينجا واجاتويريا". وحيف تراوده مثؿ ىذه األفكار، كاف "جاتويريا" يشعر بوخزة 
حادة في معدتو وظيره، فيرتفع قمبو وكأف لو أجنحة لمطيراف، وينتاب جسده 
إحساس بالدؼء مف دماء العشؽ والغراـ. يبدأ قمبو يغني:  سعيدة ىي المرأة التي 
يدؽ قمبيا لصوت المحبوب وىو ينادييا عند البوابة لدى رجوعو مف ميمة دفاع 
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مظفرة عف ببلده ضد ىجـو األعداء. سعيد ىو الرجؿ الذي يدؽ قمبو بتوافؽ 
ينسجـ مع صوت حبيبتو وىي تسحب الماء أو تجمع الخضار واألعشاب في 

انسجاـ وىـ يجمسوف الوادي. سعداء ىـ الرجاؿ والنساء الذيف تدؽ قموبيـ بتساوؽ و 
عمى المصطبة في الميؿ لكي يبعدوا العصافير عف أصابع الجاروس. سعداء ىـ 
الرجاؿ والنساء عندما تسري دماء الشباب في عروقيـ، وقموبيـ تنادي بعضيـ 
ني حبي لؾ إلى ىذه  بعضًا: ماذا أستطيع أف أفعؿ، يا حبيبتي، بعد أف أمضَّ

 الدرجة؟ 
ر الراوي بأنو يمقى شعرًا جميبًل مثؿ شعر مطرب في مثؿ ىذه المحظات، يشع

"جيكاندي"، ويشعر المستمع أف كممات المحبوب تنقر عمى أوتار القيثارة الذىبية 
التي تسكف القمب. ذلؾ ىو اإلحساس الذي يخامر "جاتويريا" و "وارينجا" اآلف 

 وىما في الطريؽ إلى "إيمموروج" يسأالف بعضيما حزازير الحب واليياـ.
ف "جاتويريا" يتحدث عف الموسيقى. لقد قرر "جاتويريا" عمى أثر ميرجاف إ

الشيطاف مباشرة أف مرحمة البحث قد انتيت وأف طائفة الصائحيف: "سوؼ أفعمو 
غدًا"، سينتظروف أبد الدىر ولف يأتي ذلؾ الغد. قرر "جاتويريا" إذًا أنو لف يتكمـ 

ؿ، مقطوعة موسيقية تنشدىا مئات ثانية عف تأليؼ الموشح القومي حتى ينجز العم
األصوات البشرية، مع جوقة مف مئات العازفيف واآلالت. لقد قرر أيضًا أنو لف 
يناقش موضوع الزواج أو حتى أف يقدـ "وارينجا" ألبويو حتى يجتاز بنجاح نير 

 مؤلفو المراد.
لقد ركز مدة سنتيف كاممتيف عمى عممو بشكؿ مطمؽ، فكاف في الواقع يقفؿ 

نفسو في مكتبتو كمما تزوره عروس إليامو. لـ يكف بمثؿ ىذه األوقات يسمح  عمى
 ألي شخص بدخوؿ مكتبو. فالعمؿ  اليشكؿ عبئًا إال حينما ال يعالج.

لقد أنجز "جاتويريا" اآلف المأثرة الموسيقية، كما أنو كسب قمب "وارينجا" 
ر رسالة إلى والده أيضًا. عندما قبمت "وارينجا" عرضو بالزواج، أرسؿ عمى الفو 

يخبره فييا أنو بعد سنوات  مف التجوؿ، يريد اآلف أف يعود، مصطحبًا معو إلى 
 بيتو حبيبة قمبو وثمار بحثو في الموسيقا.

وردَّ والده دوف إبطاء؛ يا ولدي الوحيد، إف قرارؾ بالعودة إلى بيتؾ ونشداف 
د مديرًا يتمتع بمعرفة بركات أبيؾ قرار جيد، الزالت أمبلكي الشاسعة الواسعة تنش

حديثة.. عد إلى البيت بسرعة، حتى يتسنى لي تجميمؾ بأفضؿ األلبسة وبخاتـ 
تضعو  عمى يدؾ، ولكي أتمكف مف ذبح عجؿ مسمَّف بيذه المناسبة. سوؼ نأكؿ 
ونمرح معًا ألنؾ كنت ميتًا وعدت إلى الحياة، وكنت ضائعًا فعثرنا عميؾ. أحضر 
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ح وتمرح أجسادنا وأرواحنا معًا. لقد سمع اهلل صرخة معؾ مناؾ ومرادؾ، لكي تفر 
 !  قموبنا

 إذًا، العجؿ المسمف سيذبح غدًا مف أجمؾ، قالت "وارينجا" "لجاتويريا"..
بؿ أكثر مف عجؿ واحد، رد جاتويريا، وىو يضحؾ. إف رسالتو توحي بأنو 

تو عمى يعتبرني اإلبف المسرؼ المبذر الذي سافر إلى بمد أجنبي فضيع ىناؾ ثرو 
حياة الخبلعة والموسيقا والعاىرات. وأنا واثؽ أنو كاف منغمسًا بالصبلة، يرجو اهلل 

 عودتي إلى البيت وتوقفي عف رمي جواىر عمري لمخنازير!.
 وماذا لو اكتشفوا أنؾ لـ تتوقؼ عف رمي جواىرؾ الثمينة لمخنازير؟ 
 لغامر.لست خائفًا. حيف يرى مف أحضرت لو، سيتكسر قمبو مف الفرح ا
 عني أـ عف القطعة الموسيقية؟ تسألو "وارينجا" والضحؾ بعينييا.

كيؼ يمكنؾ مقارنة حسنؾ وجمالؾ بألواح الموسيقى الجامدة؟ يسأؿ 
"جاتويريا" وىو يتظاىر بالغضب. يبدو أنؾ ال تممكيف أية فكرة.. منذ ميرجاف 

مف السواد أطرى الشيطاف، تبديف وكأنؾ تغيرت جسديًا وروحيًا. إف لبشرتؾ عمقًا 
وألطؼ مف أغمى زيوت العطر. وعيناؾ السوداواف تشرقاف بصورة أبيى مف بريؽ 
النجـو في الميؿ. ووجنتاؾ أشبو بثمرتيف أكثر نضجًا مف ثمر العميؽ. وشعرؾ 
حالؾ السواد والطراوة والنعومة بحيث أف كافة الرجاؿ يحبوف التفيؤ بظبللو مف 

ب مف ألؼ صوت وصوت مف األدوات حرارة الشمس.. كما أف صوتؾ أعذ
 الموسيقية. وارينجا، يا حبيبتي، أنت موسيقا روحي..

كمماتو تبعث الخوؼ فجأة في قمب "وارينجا". تمر ظبلؿ عبر وجييا وتغيب 
االبتسامة عف عينييا. كيؼ يمكف لكممات سمعتيا قبؿ سنتيف أف تندفؽ اآلف مف 

سنتيف... غير أف "وارينجا" ال تريد شفتي "جاتويريا"؟ كممات سمعتيا في حمـ قبؿ 
أف تخبر "جاتويريا" عف خوفيا الذي ألَـّ بيا فجأة، كما أنيا التريد مف "جاتويريا" 
مواصمة الحديث عف حسنيا وجماليا. إنيا تحاوؿ تحويؿ الحديث نحو أقنية 

 مختمفة أخرى.
ف أي حدثني عف المعزوفة. تقوؿ "وارينجا". الحقيقة، لـ أكف أفكر أبدًا بأ

 عمؿ موسيقي يمكف أف يستغرؽ سنتيف كاممتيف في التأليؼ.
الموسيقا التي تحكي قصة موطف اإلنساف؟ الموسيقا التي ستعزؼ بجوقة مف 
مئات اآلالت وُتغنى بأصوات مئات البشر؟ ثـ تذكري،  أف عميؾ أف تبيني مكاف 

ناؾ كؿ آلة وكؿ صوت مشارؾ. يا صديقتي، ىناؾ موسيقى وىناؾ الموسيقى! ى
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أغنية وىناؾ األغنية! والحقيقة، لو أني لـ أقابمؾ وأمعف النظر بعينيؾ، ولو أف 
الحب لـ يمنح قمبي جناحيف، ال أعرؼ إف كنت سأتمكف في حياتي مف إكماؿ ىذه 
المقطوعة. ولكنني حيف حبست نفسي في مكتبتي، كنت أرى وجيؾ الجميؿ 

ي نستطيع الذىاب سوية. إف يوميء لي، يحضني ويقوؿ لي: أنيييا يا حبيبي، لك
 اليدية التي تنتظرؾ عند إكماؿ الميمة ىدية خاصة جدًا...

وبسبب ىذا، قرر "جاتويريا" أف تكوف مقطوعتو خاتـ خطوبة "وارينجا". لقد 
قرَّ قراره بأنو عند إكماؿ المقطوعة، سيقدميا "لوارينجا" أماـ أبويو في "ناكورو".. 

سيتـ في ليمة زفافيما. سيكوف يـو الغد أوؿ مرحمة وقر قراره أيضًا بأف أوؿ أداء 
عمى طريؽ اتحاد قمبييما: ولقد عـز "جاتويريا" أف يقدـ ليا في حفمة الغد المائتي 

 لوحة موسيقية، وىي ثمار سنتيف مف جيد وكد فؤاده....
سألتؾ عف الموسيقا ولـ أسألؾ عف وجيي، تقوؿ "وارينجا" "لجاتويريا" وىي 

 غيير الموضوع.التزاؿ تحاوؿ ت
يقمِّب "جاتويريا" في ذىنو كافة المشاكؿ التي جابييا وىو يؤلؼ المقطوعة، 
وىو يتساءؿ عجبًا كيؼ يمكنو أف يشرح عمبًل استيمؾ مائتي صفحة بحفنة مف 
الكممات. وكيؼ لعمؿ استغرؽ سنتيف كاممتيف لبلكتماؿ أف يمخص بدقيقتيف مف 

 الزماف؟
ا" إعادة تركيب عممية مزج األصوات واأللحاف وبالطبع، إف بمقدور "جاتويري

في ذىنو بتساوؽ وتآلؼ واحد: كيؼ وأيف تمتقي كافة األصوات، ثـ كيؼ وأيف 
تفترؽ، كيؼ يأخذ كؿ صوت مساره الخاص المنفصؿ، وأخيرًا كيؼ وأيف تجتمع 
معًا، وشتى األصوات تجري بتآلؼ وانسجاـ كما يجري نير "ثيريريكا" عبر سيوؿ 

و البحر، وكؿ األصوات تمتزج مع بعضيا مثؿ ألواف قوس قزح. فسيحة نح
والشيء نفسو ينطبؽ عمى أصوات األدوات الموسيقية. ويستطيع "جاتويريا" أف 
يسمع، في رأسو، أيف تمتقي األدوات لخمؽ لحف واحد، وأيف تفترؽ، وأيف تحمؿ كؿ 

ات مادة الموضوع عمى كاىميا. غير أنو بشكؿ أوضح، يستطيع سماع أصو 
اآلالت وىي تمتقي معًا في جوقة واحدة مف اإليقاع المنفرد، وبذلؾ ترفع في بعض 
األحياف أفئدة النظارة إلى ذرى الفرح، بينما تقذؼ في أحياف أخرى بأفئدتيـ إلى 
أعماؽ الحزف واألسى. ثـ إف "جاتويريا" يستطيع تصور النظارة وىـ يتدافعوف 

مف باعوا روح األمة لؤلجانب وىـ  خارج قاعة الحفؿ الموسيقي في غضب ضد
ييذوف بالكبلـ فرحًا بالذيف أنقذوا الوطف مف االستعباد لؤلجنبي. لقد كاف 
"جاتوتويريا" يأمؿ فوؽ ذلؾ كمو بأف موسيقاه ستميـ الناس حبًا وطنيًا خالصًا 
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 لكينيا.
ىذه األشياء كميا ترغي وتزبد في ذىف "جاتويريا"، وكؿ صورة صوتية 

ة صوتية أخرى، وكأنيا جمعيًا تقاتؿ مف أجؿ البقاء في ميداف عقؿ تبلحقيا صور 
وخياؿ "جاتويريا". وفيما ىو يقود سيارتو "التويوتا" الحمراء نحو "إيمموروج"، 

 يستطيع سماع أصوات وألحاف الرجاؿ واآلالت تناديو...
يحاوؿ "جاتويريا" أف يشرح "لوارينجا" حركة كؿ صوت ولحف. إنو يحاوؿ 

اع األدوات التي يمكف تقديميا لتمثيؿ العماؿ والفبلحيف وىـ ينقذوف روح شرح أنو 
الوطف مف العبودية اإلمبريالية. إنو يحاوؿ شرح مصاعب تدويف الموسيقا 
األفريقية، ألف تدوينيا لـ يتطور بشكؿ ناجح حتى اآلف وألنو يختمؼ عف تدويف 

 الموسيقا األوربية.
جا لـ تكف تصغي إليو فيسأليا. ما الخطب؟ وفجأة يبلحظ "جاتويريا" أف وارين

 لقد أشرت إلى العماؿ والفبلحيف وىذا ما ذكرني "بوانجاري" "وموتوري" و... و...
 وزعيـ الطبلب؟

 أوه، نعـ، وزعيـ الطبلب. 
ىؿ تنسيف ما حييت ذلؾ الثالوث؟ يسأليا "جاتويريا" ثالوث العامؿ والفبلح 

، ثـ تتوقؼ وبعدىا تستكمؿ كبلميا مف جديد، والوطني المقدس، ترد عميو "وارينجا"
ال، ال، لـ أنسيـ قطعًا. لـ أنَس ظيورىـ في المحكمة. يااهلل، لف أنسى ماحييت 

 محاكمة الثالوث المقدس. 

(4) 
لقد حضرت "إيمموروج" عف بكرة أبييا المحاكمة. كانت قاعة محكمة 

أوؿ أناس مثؿ  "إيمموروج" مكتظة بنوعيف مف النظارة. كاف يوجد عمى جانب
"كيياىو وا جاتيكا" و "جيتوتو وا كاتا نجورو"،و"اندتيكا وا نجونحي" وا "كيمنديري 
وا كانيوانجي"، بينما يوجد عمى الجانب اآلخر جميرة العماؿ والفبلحيف والطبلب 
وصغار التجار وىمـ جرا. كاف القاضي أبيض الموف ويرتدي رداًء أحمر كالدـ فيما 

 "يخربش" بكتابة األشياء وىو يترجـ.  كاف كاتب المحكمة
وفي قفص االتياـ كاف يجمس "موتوري" و "وانجارى" وقائد الطبلب، تحت 
حراسة رجاؿ الشرطة وحراس السجف. كاف الثبلثة متيميف بتعكير أمف الجميورية 
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في ميداف الجولؼ بمدينة "إيمموروج" خبلؿ لقاء نخبة مف رجاؿ األعماؿ، مسببيف 
 عة أشخاص. بذلؾ مقتؿ سب

لقد تـ استدعاء كؿ مف "جاتويريا" و و"ارينجا" إلى مركز شرطة "إيمموروج"، 
وبعد توجيو األسئمة ليما، طمب إلييما أف يذكرا إف كانا يرغباف أف يصبحا شاىديف 

 في المحاكمة، فرفضا ذلؾ. 
أما شيود جية اإلدعاء فكانوا مف أمثاؿ "جيتوتو" "وكيياىو" ورجاؿ الشرطة. 

الشاىد الرئيسي لجية اإلدعاء ىو "روبيف مواؤرا"، سائؽ سيارة الماتاتو  ولكف
 /.333ماتاتا، طراز فورد، ت، ذات الرقـ /ـ. ـ. ـ. 

أخبر"مواؤرا" المحكمة أنو في يـو أحد معيف أقؿَّ بسيارتو مف "نيروبي" راكبيف 
لـ يكونا  ىما "وانجارى" و" موتوري". غير أنو استطاع منذ البداية أف يرى بأنيما

محؿ ثقة وصدؽ. لقد رفضت "وانجارى" حتى أف تدفع األجرة، وىي تدؽ عمى 
صدرىا وتقوؿ إف كؿ شيء في كينيا يجب أف يعطى بالمجاف. وكاف "موتوري" 
دوف أدنى ريب متفقًا ومتحالفًا معيا ألنو ىو الذي دفع األجرة عنيا. لقد كاف 

" إلى "إيمموروج"، وكؿ حديثيما االثناف يتحادثاف عمى طوؿ الطريؽ مف "نيروبي
عف وحدة العماؿ والفبلحيف وعف الحاجة إلى نوع مف الشيوعية بدعـ مف طمبة 
الجامعة. قاؿ: إنو شخصيًا وبأـ أذنو، سمع "وانجارى" تتبجح كيؼ أنيا سوؼ 
تخرب الميرجاف في الكيؼ عف طريؽ خداع شرطة "نيروبي" و"إيمموروج" 

قناعيـ بأف الميرجاف اجتم اع لمسارقيف والمصوص. كما سمع "موتوري" وىو وا 
يتبجح بأنو سوؼ يحشد ويستجمع العماؿ والفبلحيف ويخرب الميرجاف انتقامًا 

 لفصمو عف عممو مف قبؿ مدراء "شركة البناء والتعمير العمبلقة". 
أخبر "مواؤرا" المحكمة بعد ذلؾ أف ىذيف اإلثنيف كانا متحالفيف دوف أدنى 

يدعى "موئيريري وا موكيراي". لقد كاف "موئيريري" صامتًا ريب مع شخص آخر 
طيمة الرحمة. غير أف الصمت لـ يكف سوى رياء فاضح ألنو ىو الذي أعطاىما 
في نياية الرحمة بطاقات الدعوة إلى الميرجاف. وعندما رأى "موئيريري". أف 

و بكؿ دىاء الشغب والبمبمة المذيف خطط ليما مع المتيميف عمى وشؾ اإلندالع، فإن
غادر الكيؼ واستأجر سيارة "مواؤرا" لرحمة ليمية يعود بيا إلى البيت، ولكف السيارة 
لسوء الحظ تدىورت في "كينيني"، وقضى "مؤيريري وا موكيراي" نحبو في مكاف 

 الحادث وقضي عمى السيارة في الحاؿ. أما ىو "مواؤرا" فقد نجا بإعجوبة.....
ة قصتو عندما ُسمِّمت ورقة لممدعي العاـ. قرأ كاف "مواؤرا" في منتصؼ رواي

المدعي العاـ الورقة، ثـ مشى نحو المنصة وىمس شيئًا ما في مسمع القاضي. 
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أعمف القاضي إثر ذلؾ أف اإلتيامات ضد المتيميف قد سحبت، وأنيـ بذلؾ أحرار 
ـ طمقاء. لـ ينتظر الناس حتى لئلستماع لمادة قانوف العقوبات التي ُأطمؽ سراحي

بموجبيا. وراح العماؿ والفبلحوف والطبلب يصيحوف فرحًا. ىرعت "وارينجا" إلى 
 خارج قاعة المحكمة لتعانؽ "وانجاري" و"موتوري" وقائد الطمبة. 

كادت "وارينجا" تسقط عمى األرض مف ىوؿ الصدمة. فقد كانت قاعة 
والعصي  المحكمة كميا مطوقة تطويقًا كامبًل بجنود مسمحيف بالبنادؽ والدروع

واليراوات. ىذا وما إف خطا "موتورى" و "وانجاري" وقائد الطمبة خطوة واحدة خارج 
 القاعة حتى قوبموا بالبنادؽ والسبلسؿ. 

ولـ يعرؼ الناس إال بعد أسبوعيف أف "موتوري" و "وانجاري" وقائد الطمبة قد 
ات جديدة حديثة اعتقموا كما لـ يعرفوا إال بعد شير أف "مواؤرا" قد اشترى ثبلث عرب

ليا إلى ناقبلت باألجرة. والشركة التي أنشأىا سميت شركة ماتاتو ماتاتا ماتا  حوَّ
مو لمنقؿ الحديث. وأصبح رئيس المراسـ واحدًا مف مدراء الشركة؛ أما المدير 

 اآلخر فكاف "كيمنديري وا كانيوانجي". 

(5) 
. أشعر أحيانًا أنيـ نقموا أال يزالوف عمى قيد الحياة؟ "وارينجا" تسأؿ "جاتويريا"

 إلى تبلؿ "نجونج". 
مف يدري؟ يقوؿ "جاتويريا"، وىو اليزاؿ يقود سيارة "التويوتا" الحمراء. دعينا 
ننتظر حتى الثاني عشر مف كانوف األوؿ. ثمة احتماؿ باإلفراج عنيـ مع 

 المحكوميف العادييف.
يكوف اليـو الذي آميف، إنشاء اهلل، تقوؿ وارينجا مف أعماؽ قمبيا، ذلؾ س

 تصدح فيو الموسيقا الحقيقية في ثنايا روحي. 
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 الفصـــــــل الحـادي عــشــــر
 

(1) 
إف مدينتنا "إيمموروج"، عمى ما يبدو، ال تتغير كثيرًا، فبعد سنتيف كاممتيف مف 
ميرجاف الشيطاف، كانت "إيمموروج" تبدي لعيف الناظر نفسيا التقسيمات التي 

ف ذي قبؿ. لقد واصمت "المرتفعات الذىبية" توسعيا. كانت التزاؿ كانت فييا م
المنازؿ ذات الجدراف المزينة بالقناديؿ داخؿ ثريات ذىبية وبالسجاجيد الفارسية 
عمى أرض الغرؼ تشيَّد بالماؿ الذي يممكو مموؾ الماؿ المحميوف بوفرة وغزارة. 

 الذىب: والشيء نفسو يحكى عف األسرَّة المصنوعة مف الفضة و 
إذ أف ذلؾ صار شائعًا جدًا وطبيعيًا بحيث ال يساور الشؾ أي إنساف بأف 
بقية سكاف المنطقة قد يندىشوف حتى تجاه ىذا الوضع. ولقد تزايدت أعداد 
الشركات األجنبية، السيما األمريكية والكندية واأللمانية الغربية والفرنسية 

اسًا جيدًا لييمنة الماؿ األجنبي عمى والبريطانية واليابانية. فكانت السيارة مقي
حيواتنا. )حقيقة األمر ىي أنو ليس ثمة اليـو طراز مف السيارات؛ تويوتا، داتسوف، 
مازدا، ىوندا، سوبارو، فورد، كاديبلؾ، فوكس ىوؿ، فولفو، فيات، بيجو، 
رولزرويس، بنتمي، جاكوار، ألفا روميو، مرسيدس بنز، ب. ـ. و. إضافة إلى 

دة أخرى، إال وتجدىا تدور عمى طوؿ طرقات "إيمموروج". كما أف بيوت أنواع عدي
البيوت التي تسمى نفسيا شركات ومصارؼ  -الماؿ األجنبية ومستودعاتو

التي لَّمت األمواؿ وخزنتيا، قد اجتاحت "إيمموروج" بصورة عممية  -الضماف
ورؾ، ىما واقعية. وكاف مصرفاف أمريكياف، واحد مف "شيكاغو" واآلخر مف نيوي

الماؿ، في ىذا القمب النابض بالثروة  -آخر مف يبني المستودعات، قواعد لتجارة
 والماؿ. 

كما أف "نجيروكا" توسعت أيضًا. المبلجيء الكرتونية، والخنادؽ المميئة 
بالمياه الفاسدة، وحطاـ المعامؿ التي تعود ممكيتيا لؤلجانب، والغائط والبوؿ، كميا 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 259 - 

جيروكا" . وحتى القرى التي كانت تقـو في ضواحي "نجيروكا". وسَّعت قميبًل مف "ن
مثؿ قرية  "نجاينديثيا" حيث يعيش والدي "وارينجا" فقد ابتمعتيا "نجيروكا". العماؿ 
مة، وبائعوالبرتقاؿ و"الماندازي" ،  والعاطموف والمعدموف وبائعو الخمور المحرَّ

الفقر والقذارة. كما كاف في  والمتاجروف بأجسادىـ كانوا جميعًا محشوريف في حي
"نجيروكا" عدد مف الدكاكيف الصغيرة التي تبيع المحـ والبيض والخضار والممح 

 والجعة والفمفؿ والبصؿ والدقيؽ. 
أما مالكو ىذه الدكاكيف والمبلجئ الحقيرة فيـ سكاف المرتفعات الذىبية، كاف 

أكثرىـ كانوا بعضيـ يزور "نجيروكا" لتحصيؿ األجور واألرباح، غير أف 
يستخدموف زعرانًا لتحصيؿ ذلؾ، وحتى "مبلئكة الشيطاف" أسسوا فرعًا ليـ في 

 "إيمموروج". 
كاف والدا "وارينجا" يعيشاف في "نجيروكا" ولكنيما كانا دائمًا يسمياف حييما 
بإسـ قرية "نجاينديثيا". وكاف منزليما أكبر قميبًل مف معظـ المنازؿ، ذلؾ ألف 

دت عمى توسيعو عندما كانت تعمؿ بوظيفة سكرتيرة. ثـ إنيا، بمبمغ "وارينجا" ساع
الماؿ الضئيؿ الذي كانت تكسبو بالمرآب، كانت تساعدىما في دفع رسـو المدرسة 

 وشراء الطعاـ. 
وفي قرية "نجاينديثيا" مف حي "نجيروكا" في " إيمموروج"، حطَّ "جاتويريا" و 

 "وارينجا" رحاليما أواًل. 

(2) 
يـو سبت والساعة تقترب مف الخامسة مساًء. لـ يكف والد "وارينجا" في كاف ال

البيت. أما "وامبوي" إبنة "وارينجا"، فقد ذىبت مع بقية األطفاؿ مشوارًا في 
 "نجيروكا". غير أف  كؿ شيء عمى ما يراـ، فوالدة "وارينجا" موجودة في البيت. 

ي الزواج، كي يتسنى ليما فتح يطمع "جاتويريا" و "وارينجا" األـ عمى نيتيما ف
بيت خاص بيما أسوة ببقية الناس، تسحج أـ "وارينجا" حنجرتيا. وىي رغـ كبر 
سنيا، كانت ممف ال يظير عمييـ العمر. كانت عباءتيا المزركشة باألزىار 
السوداء والبيضاء، ورغـ أنيا باىتة قميبًل، تناسب جسميا جيدًا. أخذت ترش 

يؿ التبرؾ، غير أف في جعبتيا سؤااًل تطرحو، سؤااًل صدرىا بالمعاب، عمى سب
 واحدًا ليس إال. 

سوؼ أطرح سؤالي عميؾ يا "وارينجا" وسوؼ أطرحو أماـ ىذا الشاب لكي 
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يتمكف مف سماع الجواب أيضًا، ألف مف العسير فيمكف وسبر أغواركف يابنات 
ما يؤىميا  العصر الحديث. ىؿ أخبرت ىذا الرجؿ أف عندؾ فتاة بمغت مف العمر
 دخوؿ عالـ النساء وأقصد ختانيا إذا كانت عادة الختاف ال تزاؿ سارية؟ 

وىؿ طفمتي الصغيرة "وامبوي" ىي التي تسمينيا امرأة؟ تسأؿ وارينجا 
ضاحكة. إف ذلؾ أمر لـ أخفو. بؿ إنني أطمعت "جاتويريا" عمى كؿ شيء. ثـ إنو 

طاف قبؿ عاميف. وما مف أحد التقاىا عندما كاف ىنا آخر مرة في ميرجاف الشي
يستطيع أف يقوؿ بأف "وامبوي" و "جاتويريا" غير متصميف اتصااًل دمويًا. أال تظنيف 

 ! لوال أف "جاتويريا" كبير السف  -أنيما متشابياف؟ إنيما يمكف أف يشكبل توأميف
إنؾ مصيبة تمامًا، توافقيا أميا الرأي دوف تردد. إنيما بالفعؿ يشبو احدىما 

ر، وماىي صمة الدـ؟ يسأؿ "جاتويريا" بشيء مف الغضب واإلثارة. ماييـ إذا اآلخ
كاف الناس متشابييف أو غير متشابييف؟ الطفؿ طفؿ. ونحف جميعًا مف نفس 
الرحـ، الرحـ المشترؾ ألمنا الواحدة "كينيا". إف الدـ الذي أريؽ في سبيؿ حريتنا، 

لقومية وتمؾ، لـ يعد ىنالؾ اليـو "ليو" قد أزاؿ الفوارؽ بيف ىذه العشيرة وتمؾ وىذه ا
و "جيكويو" و "كامبا" و "جيرياما" و "لوبيا" و " ماساي" و "ميرو" و "كالينجيف" أو 

 "توركانا". إننا جميعًا أبناء أـ واحدة. أمنا ىي "كينيا" أـ الشعب الكيني برمتو. 
اهلل دائمًا بعونو لقد تمفَّظت بكبلـ جيد، أييا الشاب! ترد والدة "وارينجا" أمدؾ 

وجعؿ حرثؾ خصيبًا مثمرًا . إف بناتنا اليـو ال يفكرف إال في إلقاء أطفاليف داخؿ 
 المراحيض أو رمييف في صناديؽ القمامة حتى ال ينبذىف أصحاب مف الفتياف. 

شارفت عمى قتؿ نفسي، تقوؿ وارينجا. وذلؾ كمو ألف عجوزًا غنيًا نبذني. 
ألقيت نفسي أماـ أحد القطارات عمى حساب الجماعة  إنيا الحقيقة! تصوروا أنني

 التي أرسمت "موتوري" ورفاقو إلى المعتقؿ!
األحمؽ المغفؿ وحده ىو الذي يرضع ثديي جثة أمو، تذكر والدة "وارينجا" ثـ 

 تقوؿ: وما الشباب إال ضرب مف الجنوف والحماقة في بعض األحياف. 
رينجا" عف استذكار الموضوع. إف إنسو، يقوؿ جاتويريا في محاولة لكبح "وا

 ما فات فات. 
لـ أعد ُأحـر النـو حسرة عمى ما خسرت، تقوؿ وارينجا ضاحكة. لو أنني 
تزوجت "وايجوكو" صاحب الصدر الممموء بالشعر، كيؼ لي أف أحظى بشاب 
وسيـ مثمؾ؟ غير أنني سمعت مف أحد الناس أف أمثاؿ "وايجوكو" الجدد يحمقوف 

 اسطة النقود. فالنقود ىي الشباب الحديث. صدورىـ حبلقة بو 
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النقود ليست ىي الحياة، تعمؽ أـ "وارينجا" واألمر الميـ، سواء كاف الرجؿ 
عجوزًا أو شابًا، ىو السعادة التي تنجـ عف أفعاؿ اإلنساف في ىذه الدنيا يا 

شيئًا  "وارينجا" لماذ ال تأخذي "جاتويريا" مشوارًا حوؿ "إيمموروج" ، بينما أطبخ أنا
 ما؟ انصرفا وعندما تعوداف، ستجديف والدؾ ىنا، ثـ تطمعينو عمى كؿ مشاريعؾ. 

ىذه فكرة حسنة، ياأماه، يقوؿ "جاتويريا" وىو ييب واقفًا إنني لـ أمش حوؿ 
 "إيمموروج" منذ الميرجاف....

(3) 
ومرة ثانية يتجو "جاتويريا" و "وارينجا" نحوالمرتفعات الذىبية طمبًا لنسمة مف 
اليواء البارد العميؿ، العشب في حديقة "إيمموروج" ناعـ وأخضر واألشجار ىناؾ 

 تنشر أغصانيا وأوراقيا مثؿ المظبلت. 
يوقؼ "جاتويريا" سيارة "التويوتا" إلى جانب الطريؽ، ألنيما كبلىما يريداف أف 
يتمشيا فوؽ العشب األخضر وبيف األشجار. يتسمقاف قمة الجبؿ لكي يمتعا النظر 

السيوؿ المضطجعة في األسفؿ، بمزارعيا الغناء مف القمح والشعير، المزارع التي ب
 تعود ممكيتيا لمعامؿ "ثينجيتا" لصنع الجعة..

ىذه ىي المتعة: إنيا متعة ما بعدىا متعة عندما يسري دـ الشباب في تآلؼ 
وية، وانسجاـ إلى أسفؿ وادي الغراـ واليياـ، إف "وارينجا" و "جاتويريا" يقفاف س

وكتفاىما متبلصقاف، ينظراف إلى السيوؿ المترامية واليضاب البعيدة. يسعدني 
 دائمًا أف أسمعؾ تقوؿ ما قمتو في البيت. تبدأ وارينجا الحديث. 

 ماذا قمت؟ يسأليا "جاتويريا"، فقد ثرثرت كثيرًا. 
أف الشيء يعيب الفتاة التي تحبؿ. وأفَّ الطفؿ المولود مف زواج غير شرعي 

 س عمَّة. ترد "وارينجا" عمى الفور. لي
ألـ أطمب منؾ نسياف الماضي؟ يسأليا "جاتويريا" خمِّي عمينا سعادتنا اليـو 
وغدًا. تغمبنا عمى عقبة أولى في رحمتنا: فقد باركت أمؾ زواجنا. إف قمبي يعمر 
بالفرح والسعادة. مف يستطيع اإلدعاء بأنو أكثر حظًا وسعدًا مني؟ لقد ألَّفت 

جماؿ يفوؽ كؿ  -وسيقا التي كانت طموحي الدائـ. واآلف أنعـ بعطاء خاصالم
 جماؿ. 

إنؾ تقدـ أسموب الشيادة ذاتو الذي قدمو لنا المصوص والسارقوف في 
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"إيمموروج"! تقوؿ وارينجا ضاحكة. وينبغي عميؾ أف تتوقع مف يتغنى بمديحؾ 
 والثناء عميؾ!

لفرح. ماذا تحسبيف الشيء الوحيد ولكنني أقوؿ الحقيقة. إنني أغني ترانيـ ا
 الذي أحتاج إليو لكي أجعؿ فرحي يفجر ضفتيو؟ 

ال أستطيع قراءة رسالة مختومة في مغمؼ فؤادؾ، تقوؿ "وارينجا" وىي تكبت 
ضحكيا متذكرة كممات "بوس كييارا" في المكتب. قؿ لي ماذا تنتظر، لكي أتمكف، 

لضفة األخرى حتى ال يحممني حيف أرى فرحؾ يفيض كالطوفاف، مف القفز إلى ا
 معو ويوردني اليبلؾ. 

 إنني انتظر مباركة والديَّ في "ناكورو" غدًا، يجيبيا "جاتويريا" 
كيؼ شكؿ والديؾ وماذا يشبياف؟ تسألو "وارينجا" فجأة. وىؿ أنت تشبو أمؾ 

 أـ أبيؾ؟
لـ يسمع "جاتويريا" "وارينجا" تسأؿ ذلؾ النوع مف السؤاؿ مف ذي قبؿ عمى 

إلطبلؽ. وىو ال يعرؼ كيؼ يجيبيا. كاف "جاتويريا" في أعماقو يشعر دائمًا ا
بالخجؿ مف أبويو بسبب طريقتيما في تغميؼ نفسييما بأردية العادات األجنبية 
دائمًا دائمًا، ويجعبلف مف الحضارة األوروبية صنوًا لعمـ اهلل. وحتى في ىذه 

طريقة استقباؿ أبويو "لوارينجا" في الغد، المحظة، لـ يكف "جاتويريا" واثقًا تمامًا مف 
السيما إذا عرفا بأف ليا طفبًل مف رجؿ آخر. غير أنو اتخذ قراره حوؿ نقطة 
واحدة، أال وىي أنيا، بصرؼ النظر عف طريقة استقباليا، تظؿ عروسو المختارة. 
ومف صميـ الموضوع أيضًا، إنو اليعرؼ إف كانت "وارينجا" ستتقبؿ والديو. ىؿ 

ىا ستحتقرىما عندما ترى سموكيما غدًا؟ وىؿ ستغير رأييا بو بعد أف تكتشؼ أف ترا
العادات األجنبية التي كانا يبحثانيا معًا باستمرار ويشجبانيا ىي عادات راسخة 

 الجذور في بيت أبويو؟ 
كانت ىذه ىي الوساوس التي منعت "جاتويريا" أف يعرض عمى "وارينجا" 

والداه عمى األصدقاء، داعييف إياىـ لحضور حفمة شاي بطاقة الدعوة التي وزعيا 
ترحيبًا "بجاتويريا". قبؿ كؿ شيء، لـ يكف "جاتويريا" يرغب في إطبلع "وارينجا" 
عمى األسماء األجنبية التي انتحميا والده لنفسو. والبطاقة مطبوعة بحروؼ مف 

"جاتويريا"  ذىب وموشاة عند األطراؼ باألزىار الذىبية. ثـ إف مايزيد مف خجؿ
إضافة إلى تحديد لباس المدعويف في  المناسبة، ىو أف البطاقة تحمؿ الئحة 

 بأسماء الحوانيت التي يمكنيـ إبتياع اليدايا منيا.
 بطاقة الدعوة
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 حفؿ! حفؿ!
 حدائؽ نجوريكا الغناء

يتشرؼ السيد "ىيسبانيورا جرينوى غيتاىي والسيدة زوجتو بدعوة السيد، أو 
نسة أو األستاذ أو الدكتور إلى حفؿ شاي ترحيبًا بعودة ولدىما السيد السيدة، أو اآل

 "جاتويريا غيتاىي" وخطيبتو. 
 يـو األحد....، بتماـ الساعة الثانية. 

 بزات سوداء.  -لباس الرجاؿ 
 أثواب طويمة، قبعات وقفازات  -لباس السيدات 

 ومف ييتـ بإحضار ىدية يمكنو ابتياعيا مف المحبلت التالية.
 محبلت "لندف" لمرجاؿ والسيدات في إيمموروج

 المحبلت الباريسية في نيروبي. 
 ثـ التوقيع  -محبلت سيدة روما في ناكورو

 أتطمع إلى الروابي التي يأتيني منيا المدد. "سفر داوود" 
وعندما يفكر "جاتويريا" بالبطاقة يشعر بميؿ لمبكاء. ليس ثمة شيء مزعج 

أناسًا وقد ابتمعوا العادات الغربية بصورة كاممة، حتى مف ومروع مثؿ أف يرى المرء 
غير مضغيا، ألف مثؿ ىؤالء يصبحوف مجرد ببغاوات. إف الوساوس التي منعت 
"جاتويريا" مف عرض البطاقة عمى "وارينجا" ىي ذات الوساوس التي تجعمو يتردد 

 اآلف في اإلجابة عف سؤاليا. 
 ماذا تتأنى كثيرًا في اإلجابة؟ ىؿ نسيت شكؿ أبويؾ وماذا يشبياف؟ ول

 تقوؿ "وارينجا" وىي تحضو عمى اإلجابة. 
أغمض عينيؾ حتى ظييرة الغد، يجيبيا "جاتويريا"، وىو يحاوؿ استخداـ 
ليجة سمسة ناعمة. وعندما تفتحينيا، قدري مف ستريف! إنيما والدا "جاتويريا" ثـ 

 " ستنمحي وتزوؿ. سينجمي األمر، ويا لمعجب، عف أف كؿ وساوس "وارينجا
وفيما ىو يتكمـ، كاف "جاتويريا" يطوؽ بذراعو خصر "وارينجا"، بينما تسند 

 ىي رأسيا عمى كتفو. 
آه... غدًا، فمينبمج الفجر سريعًا لكي نتمكف مف مشاركة الطير المبكر ماءه 
 العذب، تقوؿ وارينجا متنيدة، وكأف صوتيا قادـ مف أصقاع بعيدة عمى ما يبدو. 

دمعتاف عمى وجنتييا، مثؿ قطرات الندى وىي تتشكؿ عمى قشرة ثمرة تنسكب 
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ناضجة ناعمة عند شروؽ الشمس. الفارؽ الوحيد اآلف ىو أف الشمس كانت 
 تغرب عف المرتفعات الذىبية. 

ماذا ىناؾ، ما القضية، ياحبيبتي؟ يسأؿ "جاتويريا" قمقًا مضطربًا ما الذي 
 غاضبة؟ لمجرد أنني كنت أمزح فقط.  أثقؿ عمى فؤادؾ فجأة وفورًا؟ ىؿ أنت

(4) 
األمر ليس كذلؾ، تجيبو "وارينجا"، ال تعر بااًل لدموعي. فأنا أحيانًا أبكي 
دونما سبب معيف. ىؿ أخبرتؾ أنيـ أبمغونا اليـو بأف عمينا أف نترؾ مبنى مرآب 

 "مؤييوثوري" واألرض التابعة لو؟ 
 ؟ تتركوف موقعكـ؟ ترحموف؟ ولمف تتركوف الموقع

 لمسيد "بوس كييارا" وشركتو الجديدة، "شركة الفردوس لمسياحة والتنمية". 
 الرجؿ الذي صرفؾ مف الخدمة لرفضؾ مضاجعتو؟ 

نعـ، فيو وأصدقاؤه األجانب خمعوا عنا ثيابنا في وضح النيار، تقوؿ 
"وارينجا" ثـ، وىي تتذكر الحكاية الرمزية التي رواىا ليـ "مؤيريري وا موليراي"، 

يؼ بمغة وليجة الكاىف، لكي تتحقؽ كممات النبي، حيف قاؿ لنا: مف لو يعطى تض
 ويزاد.....

.... ومف ليس معو، يؤخذ منو حتى ذلؾ النزر الذي يممكو. ويختـ "جاتويريا" 
 العبارة مستخدما الميجة الكينوتية نفسيا. 

دة. يضحؾ "جاتويريا" و "وارينجا" معًا. ثـ يتوقفاف عف الضحؾ في لحظة واح
وينفرد كؿ منيما دقيقة مف الزمف مع أفكاره الخاصة. ثـ تتنيد "وارينجا" وتسأؿ: 
ىؿ تتذكر أنني أخبرتؾ مرة في "نجيروكا" عف حمـ كاف يراودني عندما كنت تمميذة 

 في ثانوية "ناكورو"؟
عف الشيطاف الذي يصمب مف قبؿ بشر يرتدوف ثيابًا خرقة بالية، أليس 

الثالث ُينزؿ عف الصميب مف قبؿ أناس يمبسوف البزات  كذلؾ؟ أجؿ، وفي اليـو
 السوداء وربطة العنؽ. 

ثـ يركعوف أمامو ويصرخوف، ىو زانا،! ىو زانا! نعـ، أستطيع أف أتذكر بأنؾ 
رويت لي شيئًا مف ىذا القبيؿ. ولكف تذكري ما قمتو لؾ: إف لكثير مف الكنائس 

ىذه الصور يمكنيا أف تسبب الكوابيس رسومًا ونقوشًا عمى الجدراف والنوافذ، ومثؿ 
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 لئلنساف. ولكف لماذا تسأليف؟ يقوؿ "جاتويريا" وىو ينظر إلى "وارينجا" وجيًا لوجو. 
ألف الحمـ نفسو راودني الميمة الماضية. وأنت تعرؼ أنني قمما أدخؿ كنيسة 
مـ في ىذه األياـ. غير أف حمـ األمس كاف مختمفًا قميبًل عف الحمـ المعتاد. في ح

األمس، لـ ينتظر مف يرتدوف ربطات العنؽ حتى إلنقضاء ثبلثة أياـ، كما أنيـ لـ 
يدنوا مف الصميب خمسة، الميمة الماضية، أقبموا مباشرة إثر وضع الشيطاف عمى 
الصميب. كانت تقودىـ عربات مدرعة ذات مدافع كبيرة. أنزلوه عف الصميب وراحوا 

 المدرعة مف كؿ جانب.  يرتموف المدائح لو، تحرسيـ السيارات
والذيف يرتدوف األسماؿ؟ يسأؿ "جاتويريا" ماذا فعموا عندما تـ ضبطيـ في 

 العمؿ؟ 
لـ أستطع أف أرى بوضوح. ولكنني أظف أنيـ تشتتوا وذىبوا إلى الغابات 
والجباؿ، يغنوف أغاني لـ أسمعيا مف قبؿ. ثـ صحوت مف نومي قبؿ اكتماؿ 

 الحمـ. 
 ضُّ مضجعؾ. يحاوؿ "جاتويريا" رفع معنويات "وارينجا". التجعمي الكوابيس تق

وال تنسي أنؾ قبؿ سنتيف رأيت العربات المدرعة تبلحؽ العماؿ والفبلحيف 
والطبلب الذيف جاؤوا إلى المحكمة أثناء اإلستماع إلى قضية "موتوري" ورفاقو. لقد 

"إيمموروج". عاودؾ حمـ العربات المدرعة ألف ذىنؾ يعرؼ أنؾ اليـو قادمة إلى 
 وىو المطموب إثباتو. 

يبدو أف األمر عمى ىذا النحو، تقوؿ "وارينجا" وىي تخفؼ عف نفسيا. يجدر 
بؾ أف تكوف مفسر أحبلـ مثؿ يحيى حسيف، فمماذا ال تقـو بمثؿ ىذا العمؿ فإنو 

 سيدر عميؾ دخبًل حسنًا. 
بيس. إذا أستطيع أف أسمي نفسي "األستاذ جاتويريا"، مفسر األحبلـ والكوا

ذا  كنتـ بحاجة لعشبة طبية تشفي كؿ األمراض، فيمموا إلى " األستاذ جاتويريا". وا 
كنتـ تحتاجوف وصفة حب وغراـ، ىيا إلي! فأنا صاحب معجزات.... لقد كنت أوؿ 

 مف تنبأ بقدـو النيار عندما تشرؽ الشمس في الصباح وتغرب في المساء!
 راح اإلثناف يضحكاف سوية. 

(5) 
ف الحب ال يعرؼ الخوؼ. وصحيح أف الحب ال يعرؼ األلـ أو صحيح أ
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المشاكؿ أو األحبلـ المزعجة. الحب ال يعرؼ األمس أو ما قبؿ األمس، إنو 
يعرؼ الغد وبعد الغد، ابتداء السعادة الخالدة. ومستقبؿ "وارينجا" و "جاتويريا" سيبدأ 

 غدًا...
يا، اليرجع إلى ىذيف غير أف ما يجعمني أبكي، تشرح "وارينجا" لجاتوير 

 األمريف: الطرد مف موقع العمؿ ورؤية الكوابيس. 
 إذًا، امسحي عنؾ دموعؾ. يجيبيا "جاتويريا". 

، ألنيا حصيمة خميطة مف الفرح واألسى.  ىذه الدموع اليمكف مسحيا اليـو
 تقوؿ "وارينجا":

 ماذا تقصديف؟ 
لنفسي: كانت  لـ تطأ قدماي أرض ناكورو مذ حاولت اإلنتحار. كنت أقوؿ

"ناكورو" نقطة البداية في أحزاني. وفي الغد ستكوف "ناكورو" نفسيا عبلمة عمى 
 بداية أفراحي وسعدي. 

ما ىو وجو الخطأ في ذلؾ؟ يسأليا "جاتويريا" إف "ناكورو" الغد ستثأر مف 
 "ناكورو" األمس، يحاوؿ أف يخفؼ العبء عف قمب "وارينجا". 

 ناكورو" مصدرًا لمدموع والضحؾ في آف واحد. أجؿ، ذلؾ ىو األمر. ستكوف "
آميف، إف شاء اهلل، يقوؿ "جاتويريا"، ولذلؾ امسحي عنؾ دموعؾ، ألف 
"ناكورو" مصدر المعجزات. إنيا تخمؽ مف الحزف فرحًا، لماذا التمسحيف دموعؾ، 

 دعيني أمسحيا بالحب واليياـ. 
تدفع "جاتويريا" عنيا أنت، يا أستاذ الدجؿ واألكاذيب! تصرخ "وارينجا" وىي 

بيد مترددة التقصد ذلؾ تمامًا. أيف تعممت عادة التقبيؿ األجنبية ىذه؟ التنكر بأنؾ 
 لـ تتخؿ عف العادات األجنبية أبدًا!

اعترفي أنت أنؾ تريديف قببلت الرجاؿ السود! يرد "جاتويريا" وىو يبتسـ 
ف الكبلـ طيمة الوقت. ويمتصؽ بيا. تميؿ "وارينجا" مبتعدة عنو، غير أنيما يواصبل

"قببلت وىمسات في فراش الحب والغراـ"، يقوؿ جاتويريا، ثـ يبدأ إنشاد أشعار 
 "موثونجوثي":

 جاتويريا: حيث أمسؾ بؾ اآلف،
 حيث أمسؾ بؾ اآلف،

 ىؿ تشعريف أنني أضغط بشدة؟ 
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 وارينجا: حيث تمسؾ بي اآلف،
 حيث تمسؾ بي اآلف، 

 الوضع جيد ىكذا. 
 مسؾ، وال تتركني أفمت.أييا الرجؿ، ا

 جاتويريا: ارقصي، وسوؼ نمضي إلى البيت معًا. 
 ارقصي، وسوؼ نمضي إلى البيت معًا،

 ياحبيبتي.
 ألنني لف أسمح لؾ بتركي في برد العراء. 

 وبينما ىو يغني البيت األخير، يمسؾ "بوارينجا" ويعانقيا.
 ومف عممؾ أغاني ورقصات "موثونجوثي"؟ تسألو "وارينجا".

لرجؿ العجوز الذي حكيت لؾ عنو، ىو مف "باىاتي" في "ناكورو"، ذلؾ ا
الرجؿ الذي روى لي الحكاية عف "نجينجوري"، الذي باع نفسو لروح شريرة وتحوؿ 

 إلى محارة فارغة، يجيبيا "جاتويريا". 
ولكنو لـ يطمب منؾ استخداـ األغنية ألغراض شريرة، فوؽ رابية يسدؿ 

 الظبلـ أستاره عمييا. 
ألـ تسمعي أف الظبلـ يجعؿ حتى الراقص قميؿ البراعة يرقص وىو واثؽ 

 الخطوات؟ 
 سأرقص ىينا فوؽ السطح، 
 سأرقص ىينا فوؽ السطح، 

 أوه، يا وارينجا، 
 ألف الوادي في األسفؿ يخص المالؾ...

ابتعد عني، أييا المعيف! تقوؿ "وارينجا" ، وىي تضحؾ، أال ترى أف ىناؾ 
 الظبلـ أرخى سدولو؟ ندى عمى العشب وأف

تعالي إلي، ياحبيبتي! ييمس "جاتويريا" في أذنيا، وىو يشدىا إلى األرض. 
 العشب فراش مجاني وىبو اهلل لنا، والظبلـ غطاؤه!
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 الفصــــــل الثانـــً عشـــــر
 
 

حيف حضر "جاتويريا" صبيحة األحد لكي يقؿَّ "وارينجا بالسيارة، وجدىا 
الحمؿ مف قمة رأسيا إلى أخمص قدميا. أصابو البكـ، وعجز جاىزة ترفؿ بأجمؿ 

 لموىمة األولى عف التعرؼ عمييا. 
كانت "وارينجا" تتزّيا بزي "الجيكويو"، لقد ُسحبت قطعة قماش بنية الموف، 
مطوية قميبًل في طرفيا األعمى، وُمررت تحت إبطيا األيسر، والتقى طرفاىا وثبِّتا 

دبوسيف عمى ىيئة وردة، بحيث صار الكتؼ األيسر فوؽ الكتؼ األيمف بوساطة 
عاريًا تمامًا. كاف الثوب طويبًل يصؿ إلى رسغ القدـ، وطرفاه مثبتاف معًا 
بالشكبلت عمى جانبيا األيمف، حوؿ خصرىا، ربطت "وارينجا" حزامًا مغزواًل مف 
الصوؼ األبيض، ترامى طرفاه الطويبلف السائباف عمى طوؿ الثوب حتى 

. انتعمت خفيف مف جمد النمر، وحوؿ عنقيا عقود مف الخرز األبيض الكاحميف
واألحمر واألزرؽ تجثـ بكؿ روعة وجماؿ فوؽ نيدييا. وكانت تزيف أذنييا بأقراط 

 مف طراز "نيوري". أما شعرىا فكاف مسببًل ناعمًا وأسود. 
ظيرت "وارينجا" وىي تتخطر في مشيتيا مثؿ ابنة "الحسف والجماؿ"، وأمًا 

 يات الجماؿ، أبدعيا عمى أتـ صورة مبدع التوأميف، األناقة والجماؿ. آل
ىؿ يمكف أف يصبح طوؿ القماش وحده عمى ىذا القدر مف الجماؿ؟ كانت 

 ىذه كممات "جاتويريا" األولى عند استرداد أنفاسو. 
 أتقصد أف الثوب أجمؿ مني؟ إف عميَّ في ىذه الحاؿ أف أخمعو فورًا!

 فة ودعابة. قالت "وارينجا" بخ
الجسـ الناعـ ُيصنع مف زيت العطر، أجاب "جاتويريا" بنفس الميجة المازحة، 

 ولكف زيت العطر ال ُيصنع مف جسـ جميؿ. 
إنني أحيانًا أشعر بالذنب مف تزييف جسمي، قالت "وارينجا" بصوت يشوبو 

 قميؿ مف الحزف.
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 لماذا؟ سأؿ "جاتويريا".
عقود والعطور. أجابت "وارينجا" إف ىذه ليست ىذه أوقات تزييف أجسامنا بال

 ىي أوقات المحافظة عمى أجسامنا وعقولنا في وضع اإلستعداد. 
 مف أجؿ...؟

 أعماؿ النضاؿ المنتظرة. 
 . تمؾ األعماؿ ستأتي قريبًا، أجاب "جاتويريا" عمى الفور. أما اليـو فيو اليـو

ؽ الصمة بذلؾ. ثـ راح ال تخمعي ثوبؾ. والكفاح مف أجؿ ثقافة وطنية ىو كفاح وثي
 يغني، وانضمت إليو "وارينجا": 

 جاتويريا: لو كاف فردوس اهلل قريبًا، لرفعت دعوى قضائية ضد النساء. 
 اهلل وىبكف أجسامًا جميمة بالمجاف فمماذا تخربنيا بمساحيؽ الجمد المبيضة.

 وارينجا: أييا الفتى، ىيا أسرع، ىيا أسرع، فنحف راحبلف!
 رع! فنحف ماضياف إلى محكمة الفردوس!اركض، اركض وأس

اهلل وىبكف نواظر بالمجاف، أوه، لماذا ال يسعد، بني قومي، غير منظر 
 األشياء األجنبية الغريبة؟ 

صعد اإلثناف إلى داخؿ سيارة "التويوتا" بنفس مبتيجة فرحة لئلنطبلؽ إلى 
 "ناكورو" ووضع حد لكافة الوساوس والشكوؾ. 

ف اختبلس النظر إلى "وارينجا" واإلطراء عمى طريقة لـ ينفؾ "جاتويريا" ع
ارتدائيا لمثوب والجواىر، حتى اضطرت "وارينجا" إلنذاره: ركز ذىنؾ عمى عجمة 

 القيادة، أييا الفتى، أـ ىؿ تريدنا أف نتدىور كما وقع لسيارة "الماتاتو"؟ 
ارة اآلف، الحياة الدنيا غيمة عابرة. أجابيا "جاتويريا". إذا انقمبت بنا السي

سأكوف سعيدًا جدًا، ذلؾ ألنؾ إذا وقفت عمى أبواب الخمد بمباسؾ ىذا، فإف المبلؾ 
ذا أنت دخمت،  الذي يحفظ المفاتيح سييرع لفتح األبواب عمى مصاريعيا. وا 
سأحصؿ، أنا المذنب، عمى فرصة لدخوؿ الجنة أيضًا وأحيا أبد الدىر معؾ ومع 

 الرب. 
قيا. لذلؾ قد سيارتؾ بحذر وحرص ألنني لـ أعد ىذه الدنيا منزلي. ولف أفار 
 عمى عجؿ لمصعود إلى السماء. 

 
أنت عمى حؽ ولكْف بما أف دنياؾ ىي جنتي، أجد لزامًا عمي أف أكرر النظر 
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 إليؾ، ألف ال أحد يكتفي ويشبع مف نظرة واحدة فقط إلى حسناء رائعة. 
و "جيمجيؿ" مف أجؿ  توقفا ونزال مف السيارة في بعض األمكنة مثؿ "نايفاشا"

تناوؿ الشاي أو المشروبات الخفيفة لمجرد قضاء الوقت حتى حموؿ الساعة 
الثانية، وكاف ذلؾ أمرًا يسعد "جاتويريا" الفرح كاف يغمر قمبو لدى رؤية "وارينجا" 
تتمشى وىي ترتدي ذلؾ الثوب وتتزيف بقبلداتيا وأقراطيا، وحقيبتيا اليدوية تتدلى 

ال يظير لعيف الناظر شيء منيا سوى عقبييا، ولـ يكف عمى أحد كتفييا، 
 "جاتويريا" وحده في ذلؾ، فقد توقؼ كثيروف مف المارة لمتفرج عمييا. 

 آوه، ىذه امرأة بيية الطمعة، قاؿ بعضيـ. 
وعمؽ آخروف بالقوؿ، ليس ثمة تقميد ال يمكف تطويره، كما تروف. فحيثما 

 المرأة الشابة وجماليا. كانت تخطر، كاف الناس يقّروف بحسف تمؾ
وعند العودة إلى السيارة، أكد ليا "جاتويريا" تعميقات ىؤالء الناس فيـ يقولوف 
الحقيقة فقط، وليس ثمة تقميد قومي يمتنع عمينا نحف، شعب كينيا، تطويره 

فف عمارتنا، أغانينا وأسموبنا في غنائيا، مسرحنا، أدبنا، اقتصادنا -والتأسيس عميو
ىذا عمى الرغـ مف أف "مؤيريري وا موكيراي" لـ يرفض مبدأ أكؿ ما وتقنيتنا، و 

ينتجو اآلخروف، فإف بعضًا مما ذكره صادؽ وصحيح. لقد كاف مغزى خطابو 
صحيحًا: إف عمينا أال ننساؽ دائمًا وراء األشياء األجنبية، نتعقب خطوات 

غاني التي اآلخريف، نغني األغاني التي ألفيا اآلخروف فقط، ونمتحؽ بجوقة األ
يغنييا عازفوف منفردوف مف ببلد أخرى. إننا قادروف عمى تأليؼ أغانينا الخاصة، 

نشاد األغاني ألنفسنا.   وصنع عازفينا المنفرديف، وا 
يمكف لمؤلفؾ الخاص أف يكوف إيذانًا بثورة في الموسيقا الكينية، قالت لو 

 Goteario Juu"وارينجا" ، ثـ  أردفت مع الضحؾ، 
 يًا، ولذلؾ ال تتممقي موىبتي كثيرًا. قاؿ "جاتويريا" لست سياس

ثورة؟ إف كمماتؾ تذكرني بما قالو مرة مؤلؼ موسيقي روسي ىو "إيغور 
سترافينسكي"، في كتابو "أشعار الموسيقا". لقد طرح أنو ليس ىناؾ ثورة حقيقية في 

 الموسيقا، وكؿ مؤلؼ يضيؼ شيئًا ما فقط لما قدمو اآلخروف مف قبؿ. 
كنني أقوؿ "آميف" ألفكارؾ، ونحف، الشباب الكيني، يجب أف نكوف النور ول

 الذي يضيء دروبًا جديدة مف التقدـ لببلدنا. 
وأنت، يا "وارينجا"، عمى سبيؿ المثاؿ، نموذج جيد لما أحاوؿ قولو. إف 
تدريباتؾ في اليندسة الميكانيكية، عمى التركيب والخراطة والسكب، خطوة بالغة 
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إنيا نوع مف اإلشارات المميزة التي تدؿُّ البنات األخريات عمى إمكاناتيف األىمية، 
 وقدراتيف. 

خبلؿ دقيقة مف الزمف، لـ تكف "وارينجا" تسمع صوت "جاتويريا" ولكنيا تسمع 
صوت المحاضر في معيد الفنوف وىو يحدثيـ عف كيفية عمؿ المحرؾ اإلنفجاري 

 رة...ذي اإلحتراؽ الداخمي، وخاصة محرؾ السيا
إف لمحرؾ السيارة عدة أقساـ تجعمو يشتغؿ، الطاقة التي تجعمو يتحرؾ تأتي 
مف انفجار الوقود الداخمي. والمحرؾ بالنسبة لمسيارة يقـو مقاـ القمب في جسـ 
اإلنساف. وىو الذي يحوؿ خميطة قواميا اليواء والوقود إلى الطاقة التي تجعؿ 

ات ذات اإلحتراؽ الداخمي، محرؾ السيارة تتحرؾ. وىناؾ نوعاف مف المحرك
المازوت، ومحرؾ البنزيف، ولكننا سنقتصر اليـو عمى دراسة المحرؾ الذي يستخدـ 
البنزيف، يوجد في المحرؾ كتمة ذات أربع أو ست أسطوانات، ولكؿ أسطوانة 
مكبس يرتبط مع العمود المرفقي بوساطة قضيب الربط، والمكبس لو شكؿ مدقة 

ليواء والبنزيف. وفي كؿ أسطوانة صماماف، صماـ اإلدخاؿ تحطـ وتسحؽ خميطة ا
مف أجؿ خميطة اليواء والبتروؿ، وصماـ اإلخراج لمغاز الناجـ عف اإلحتراؽ، لكؿ 

 أسطوانة سدادة ليب. كما أف البتروؿ واليواء يختمطاف في المبِّرد. 
إف لئلنفجار أربع مراحؿ رئيسية: التحريض، الضغط، إرساؿ، الشرارة أو 

إلشعاؿ، ثـ اإلنعداـ، دعونا نأخذ اسطوانة واحدة، لنر كيؼ تعمؿ. لقد تـ تشغيؿ ا
السيارة اآلف، عف طريؽ تدوير محرؾ اإلقبلع، يبدأ العمود المرفقي بالدوراف. 
المكبس يسحب إلى أسفؿ األسطوانة. وينفتح صماـ اإلدخاؿ. يتـ حقف خميطة مف 

راغ، اآلف يبدأ المكبس الموجود في أسفؿ اليواء والبتروؿ داخؿ األسطوانة فيمؤل الف
األسطوانة بالتحرؾ نحو األعمى، ضاغطًا أثناء ذلؾ عمى خميطة اليواء والبنزيف، 
فينغمؽ صماـ اإلدخاؿ تطمؽ شمعة اإلشعاؿ البوجي شرارة تفجر خميطة اليواء 
والبنزيف المضغوطة، أما اآلف، وبما أف كافة صمامات اإلدخاؿ واإلخراج مغمقة، 

ف قوة اإلنفجار تدفع المكبس إلى األسفؿ. يدور العمود المرفقي. وقبؿ أف يبدأ فإ
المكبس بالتحرؾ إلى األعمى مف جديد، ينفتح صماـ اإلخراج وتنطمؽ غازات 
اإلحتراؽ خارج العادـ وىكذا دواليؾ. الطاقة القادمة مف المحرؾ تأخذىا آليات 

التي توزعيا عمى المحاور، التي تعشيؽ التروس وعمبة المسننات وعمود القيادة، 
ىي بدورىا توزعيا عمى العجبلت. وسوؼ نرى ىذا كمو تفصيميًا في دروس قادمة. 

 إف الدرس اليـو مجرد بداية ألشياء أكبر وأىـ سندرسيا مستقببًل...
ابتعدت "وارينجا" عف ذكريات الماضي بيزة عنيفة مف "جاتويريا"، الذي كاف 
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مكانات نسائنا يتكمـ بمرارة مباغتة...  وماذا عف يومنا الحاضر؟ إف طاقات وا 
مستغمة في الضرب عمى اآللة الكاتبة، والمشارب واألسرة في الفنادؽ التي أقمناىا 

 في كؿ حدب وصوب مف ببلدنا لمترفيو عف السياح. 
كـ مف المييف لكرامتنا القومية أف تصبح نساؤنا مجرد أزىار تزيف أسرة 

أنيـ عندما يعودوف إلى بمدانيـ األصمية، يتمكنوف مف السياح األجانب، بحيث 
التشدؽ بمديح كـر نسائنا في الفراش! ىؿ يكوف ذلؾ مديحًا حقيقيًا صادقًا أـ 

 احتقارًا وازدراء؟
ليس مف الحؽ إلقاء المـو كمو عمى األجانب، أجابتو"وارينجا" إذ حتى أنتـ، 

أة القياـ بو سوى طيو يارجاؿ كينيا، تعتقدوف أف ما مف عمؿ تستطيع المر 
أطعمتكـ وتدليؾ أجسامكـ. منذ بضعة أياـ قمت لبعض الشباب: إف طموحي ىو 
تصميـ آلة بسيطة أخفؼ بيا مف عبء نساء الريؼ، آلة بسيطة تستغؿ مصدر 

الطاقة الشمسية. وال أخفي عنؾ، تضاحؾ  -الطاقة األكبر عمى الكرة األرضية
ف النساء الكينيات كف يصنعف البنادؽ خبلؿ الرجاؿ! لماذا غاب عف ذاكرة الناس أ

حرب "الماوماو" ضد البريطانييف؟ أال يستطيع الناس تذكر مختمؼ الميمات 
والواجبات التي نفذتيا النساء في القرى عندما كاف الرجاؿ يرسموف إلى معسكرات 
االعتقاؿ؟ إف أغنية الحمد والثناء تبدأ في البيت. لو لـ تكونوا، أييا الرجاؿ 

لكينيوف، عمى درجة كبيرة مف اإلزدراء والقمع، ما كاف األجانب الذيف تثرثروف ا
 عنيـ كثيرًا عمى ىذا القدر مف اإلحتقار لنا 

قاؿ "جاتويريا" عمى وجو السرعة مخففًا عنيا. دعينا نتفؽ أف ىذه بداية طيبة 
يماف بأف األشيا ء ألشياء مستقبمية أفضؿ. أردؼ يقوؿ ورأيو نابع عف يقيف وا 

 ستتغير حتمًا.
ثـ تذكر "جاتويريا" بطاقات الدعوة إلى حفؿ ىذا اليـو واألسموب الذي ُطمب 
فيو مف الضيوؼ ارتداء المبلبس، وسكت سكوتًا تامًا عندما تصور صدمة والديو 

 لدى رؤية طريقة لباس "وراينجا" مف ثوب وعقود خرزية وأقراط "نيوري". 
بعرض بطاقة الدعوة عمى "وارينجا"،  ضحؾ "جاتويريا" بينو وبيف نفسو فكر

 ثـ طرد الفكرة. 
بداية أشياء جديدة أكثر ثمرًا وعطاًء عمى الطريؽ، كرر قولو محدثًا باألكثر 

 نفسو لكي يشد مف معنوياتو. 
دعنا نرجو ذلؾ! قالت "وارينجا" ولكنيا بعد توقؼ قصير تراجعت عما قالتو، 

عد اآلف حدوث األشياء مف تمقاء ذاتيا. ال، التتركنا نكتفي باألمؿ.  لف ننتظر ب
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 لماذا ال نستطيع جعؿ األشياء تحدث بالطريقة التي نريدىا؟ 
 دعينا نجعميا تحدث إذًا. قاؿ "جاتويريا". 
 دعنا نجعميا تحدث إذًا. رددت "وارينجا". 

 ثورة ثوار "إيريجي"!
 بداية جديدة لدنيا جديدة، قالت وارينجا. 

 يا" وىو يضغط قدمو اليمنى بشدة عمى المسرِّع. ليكف كذلؾ، صرخ "جاتوير 

(2) 
 الحقيقة أف رحمتيما إلى "ناكورو" كانت ممتعة. 

وكانت رحمتيما ممتعة أيضًا عندما اجتازا "النيت"، وانعطفا بسيارة "التويوتا" 
 الحمراء نحو "نجوريكا". 

نيورا وظمت رحمتيما ممتعة أيضًا حتى عندما دخبل منزؿ السيد والسيدة "ىسبا
 جرينوي غيتاىي" في "حدائؽ نجوريكا الغناء"....

 وأنتـ يامف كنتـ ىناؾ، ىؿ مف زيادة لمستزيد؟ 

(3) 
لقد كانت رحمة "جاتويريا" و "وارينجا" ممتعة حتى وىما يسيراف عبر مداخؿ 
بيت العائمة واألجداد؛ بؿ ممتعة أيضًا حيف دخبل فناء المنزؿ ووقعت عيونيما 

واجاتيكا"، "جيتوتو وا ماتا نجورو"، "ندتيكا وا نجونجي" ووجوه  عمى وجوه "كيياىو
آخريف كثيريف ممف شاىداىما في ميرجاف الشيطاف في إيمموروج قبؿ عاميف، 
وكاف "روبيف مواؤرا"، صاحب شركة "الماتاتو" لمنقؿ الحديث، بيف الحاضريف 

 لصغيرة الجديدة. أيضًا، باعتباره نقؿ بعض الضيوؼ األجانب إلى الحفؿ بسياراتو ا
كادت "وراينجا" ترفض تصديؽ الدليؿ الذي تراه بعينييا، ولكف عينييا لـ 

 تكونا تخدعانيا: لقد كانت عمتيا وزوجيا ىناؾ أيضًا....
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(4) 
ماذا تقوؿ؟ أشياء كيذه اليمكف أف تكوف؟ أعطني القوة، يا مف طمبت مني 

 ..أف أروي ىذه الحكاية، أعطني المساف، أعطني الكممات.

(5) 
إف ما حدث بعد ذلؾ ىو حكاية رويت مرارًا وتكرارًا، غير أنيا حكاية يصعب 
أف يصدقيا مف لـ يكف ىناؾ، أعطني المساف... أعطني القوة، أنت يا مف أمرتني 

 أف أروي ىذه الحكاية، أعطني الكممات....

(6) 
يرتدوف حيف سار "جاتويريا" و "وارينجا" إلى داخؿ فناء المنزؿ، قابميما خدـ 

المباس الرسمي، سراويؿ مخططة، معاطؼ ذات ذيؿ أسود، قبعات رأس، وقفازات 
بيضاء.. وتكريمًا ليما، رافقتيما كوكبة مف ىؤالء باتجاه قاعة خاصة، حيث كاف 
والد "جاتويريا"، مع مجموعة مف كبار السف المقربيف المختاريف، ينتظر استقبالو، 

و والد "جاتويريا" أوؿ مف يستقبؿ عروس ولده، لقد تـ ترتيب األمور بشكؿ يكوف في
وأوؿ مف يمسيا. الواجب كاف يفرض أف يكوف صاحب البيت أوؿ مف يستقبؿ 

 عروس ولده، وفؽ التقاليد الحديثة. 
اصطؼ الضيوؼ عمى الجانبيف، وأخذوا يصفقوف بأيدييـ أثناء مرور موكب 

 "جاتويريا" و "وارينجا". 
وداء حالكة، وقمصانًا بيضاء مكشكشة، وربطات الرجاؿ كانوا يرتدوف بزات س

عنؽ مقوسة. أما النساء فكف يرتديف أثوابًا نفيسة فاخرة مف ألواف شتى، ولكنيف 
 جميعًا كف يرتديف القبعات والقفازات البيضاء. 

وعمى األطراؼ الخارجية وقؼ ضيوؼ وسياح أجانب، يرتدوف ثيابًا خفيفة 
ية بدىش وىي تتجمى لنواظرىـ كأنيـ يدرسوف مناسبة ليـو مشمس يراقبوف المسرح

 العطاءات المضحكة التي انتجتيا بعثاتيـ التحضيرية الخاصة. 
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(7) 
وجيت "وارينجا" نظراتيا إلى عمتيا وزوجيا عميا تبدد الوساوس التي أحست 
بيا. رأتيما يخفياف وجيييما، فعممت لنفسيا أنيما فعبل ذلؾ خجبًل مف طريقة 

 لباسيا...
مدخؿ المؤدي إلى القاعة الخاصة مكسوًا بسجادة حمراء الموف وعمى كاف ال

أرض القاعة، كاف ىنالؾ سجادة بسماكة أربع بوصات، ومف السقؼ كانت الثريات 
 تتدلى مثؿ أضاميـ مف الفاكية الزجاجية. 

كاف والد "وارينجا" يتربع عمى مقعد وثير عاٍؿ مفروش بمساند مف كؿ صنؼ 
مف جانبيو كاف كبارالسف مف أصدقائو يجمسوف عمى ولوف. وعمى كؿ جانب 

 مقاعد مشابية ولكنيا أصغر حجمًا. 
لقد بمغت أخبار االبف الوحيد العائد إلى بيتو كؿ ركف مف أركاف المنطقة، 

 فتمثؿ ذلؾ بأعداد الناس الغفيرة ممف وفدوا لبلحتفاؿ. 
عمى  نعـ، إف أخبار مف كاف ضائعًا ضااًل ثـ عاد إلى البيت لمحصوؿ

 بركات والده وبركات كبار السف مف حولو كانت تنتشر في طوؿ الببلد وعرضيا. 
 شعرت "وارينجا" وكأنيا ممثمة في فيمـ سينمائي. 

كاف ذلؾ ىو ما شعرت بو عندما دخمت القاعة الخاصة ووقفت عمى السجادة 
 الخضراء. 

ى حيف وكاف ذلؾ ىو ما شعرت بو عندما سرحت بعينييا حوؿ الغرفة... وعم
 غرة تمتقي عينا "وارينجا" عيني والد "جاتويريا".

 والد "جاتويريا"؟ ياهلل، ال!
لقد وقعت عينا "وارينجا" عمى عيني الغني العجوز مف "نجوريكا"، الذي كاف 
يتربع فوؽ المقعد العالي، عمى أتـ استعداد إلستقباليا. والد "جاتويريا"؟ والد 

 "وامبوي"!

(8) 
.، بدأ "جاتويريا" مقدمات التعارؼ. أوقفو والده بحركة مف ياوالدي، ىذه ىي..

يده، كاف شيخًا قوي البنية، وكانت رقعة صمعو، التي تقسـ شعره األشيب إلى 
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 قسميف، تممع في ضوء الغرفة. 
 ولكف وجيو لـ يفصح عف شيء. 

ثـ إف صوتو لـ يفصح عف شيء أيضًا وىو يطمب مف كؿ شخص مغادرة 
ويريا" نفسو، لكي يتعرؼ عمى حبيبة ولده، ولكي يتمكف العـ الغرفة، ومنيـ "جات
 وابنتو مف التعارؼ. 

اذىب، يا "جاتويريا" ، وألؽ السبلـ عمى والدتؾ، وخذ ىؤالء الضيوؼ 
لئلنضماـ إلى باقي المدعويف، أغمؽ الباب وراءؾ ، مف فضمؾ، وأخبر أمؾ أنني 

 كاف. سأكوف شاكرًا ممتنًا لعدـ القياـ بأي إزعاج ميما 
غادر الضيوؼ الغرفة، وىـ ينظروف نظرات كميا فسؽ وفجور إلى "وارينجا" 
وبعضيـ يغمغموف بالكبلـ ألنفسيـ: إف صبايا ىذه األياـ جميبلت حقًا إما أرذؿ 

 أياـ الشيخوخة وأفجعيا!
تصور ىؤالء الشيوخ أف كؿ شيء كاف يجري وفؽ خطة مرسومة. الأحد كاف 

ال أحد، أقصد ال أحد  -توقع في مجريات األموريعرؼ أف ىناؾ تطورًا غير م
 سوى "وارينجا" ووالد "جاتويريا". 

 والد "جاتويريا"؟ والد "وامبوي"!

(9) 
كانت يدا العجوز الثري مف "نجيروكا" ترتجفاف. مدَّ العجوز ذراعيو ووضع 
يده فوؽ الكتاب المقدس عمى الطاولة أمامو. كانت عيناه، طيمة الوقت، مركزتيف 

وجو "وارينجا". وكانت شفتاه ترتعشاف أيضًا. لـ يكف يعرؼ كيؼ ومف أيف  عمى
 يبدأ. 

 جمرة الكبلـ كانت تحترؽ عند مقبضيا. 
وقفت "وارينجا" في المكاف نفسو، تقابؿ بعينييا الجريئتيف نظرة العجوز الثري 

 المحدقة. ونقمت حقيبة يدىا مف كتفيا األيمف إلى كتفيا  األيسر. 
 سأليا العجوز الثري، وىو يقؼ ويدفع بكرسيٍّ نحوىا.  أال تجمسيف؟

 بقيت "وارينجا" في مكانيا. ولـ تنبس ببنت شفة. 
غاص العجوز في مقعده، وعيناه ما زالتا عالقتيف بوجو "وارينجا". ىؿ... ىؿ 

 كنت تدريف أف "جاتويريا" ىو ابني، ولدي الوحيد؟ 
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 ىزت "وارينجا" رأسيا. 
 ؿ ليا: دعينا نركع ونصمي معًا. وقؼ العجوز ثانية وقا

 ىزت "وارينجا" كتفييا استيجانًا. وظمت واقفة عمى قدمييا. 
 أرجوؾ، أتوسؿ إليؾ، دعينا نصؿِّ معًا لكي يرينا الرب الطريؽ. 

لـ تتحرؾ "وارينجا" أما العجوز الثري مف "نجيروكا" فركع عمى السجادة 
 أماميا. 

ي إلى سجيف لـ يعمف التوبة وىو يطمب نظرت "وارينجا" إليو كما ينظر القاض
 الرحمة. حاوؿ العجوز أف يصمي ولكف كممات الصبلة لـ تطاوعو. 

افترت شفتا "وارينجا" قميبًل، وكأنيا عمى وشؾ أف تضحؾ، غير أنيا لـ تفعؿ 
 ذلؾ. 

فتح العجوز عينيو ورفع نظره إلى "وارينجا" ، فقابؿ عينيف تتراقصاف ضحكًا 
 وسخرية. 

اة ترتعشاف، أقمع عف صبلتو ووقؼ ثـ راح يذرع السجادة ذىابًا، أخذت شفت
يابًا، ويداه متشابكتاف معًا وراء ظيره، ولكنو كمما مشى بضعة خطوات كاف يقؼ  وا 

 ويممس الطاولة أو الكرسي الذي كاف يجمس عميو. 
 لـ تنزع "وارينجا" عينييا عنو لحظة واحدة. 
 ء ووقؼ أماـ "وارينجا". بعد ذلؾ، توقؼ فجأة عف الرواح والمجي

ىذه محاكمة، قاؿ العجوز بصوت يشبو صوت الغارؽ في الماء. أخفض 
بصره وكأنو ال يريد النظر مباشرة إلى وجو "وارينجا" ، ثـ تابع بالميجة نفسيا: ىؿ 

 تعرفيف أف كؿ مارسمتو مع "جاتويريا" مستحيؿ اآلف؟ 
 لـ تقؿ "وارينجا" شيئًا. نظرت إليو فقط. 

 طرات مف العرؽ عمى صمعتو الممساء. لمعت ق
وفجأة انتاب "وارينجا" شعور باألسى والرثاء ليذا الرجؿ. بدأت تتكمـ ثـ 

 توقفت. غير أف رأس سيـ حاد مف الشفقة خرؽ فؤادىا. 
شعر العجوز بتغير طفيؼ في الجو. حسب أنو شاىد صدعًا في جدراف قمب 

 صمب قاٍس، فأسرع يوسعو بالكممات. 
... حقًا، ليس ثمة يا "جاكين تا" ! يا "وارينجا"! ليس ثمة شيء لف أفعمو اليـو

. أرجوؾ. يا "جاكينتا"،  شيء لف أفعمو مف أجمؾ، إذا خمصتني مف ىذه النازلة اليـو
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أضرع إليؾ وأناشدؾ باسـ المرأة التي ولدتؾ! إف سعادتي ومركزي وديني وثروتي 
 ة فقط!وحياتي جميعيا رىف يديؾ. خمصيني مف ىذه المممّ 

أحست "وارينجا" بالضحؾ ينبعث في صدرىا. ولـ تعد وخزة الشفقة تطعف 
 فؤادىا. لكنيا فتحت فميا وتفوىت بكممة واحدة: كيؼ؟ 

لـ يسمع العجوز الثري مف "نجوريكا" صوت "وارينجا" منذ أمد طويؿ. رفع 
نييا عينيو فورًا كأف كممة "وارينجا" الوحيدة رمح أصابو في الصميـ. حدؽ إلى عي

السوداويف وراح يتكمـ بوتيرة أسرع وأسرع، متصورًا أنو سينجح في توسيع صدع 
 الشفقة بداخميا. 

تتركيف "جاتويريا" إنو ولدي الوحيد، وأنا أحبو كثيرًا، رغـ أنو ولد عاؽ يحاوؿ 
أف يرسـ لنفسو خطو المستقؿ، بداًل مف اقتفاء خطوي. وفوؽ ذلؾ، إنو بمثابة 

روعكما مستحيؿ ما دمت عمى قيد الحياة، ألنو سيكوف بمثابة ولدؾ. وىكذا فإف مش
ولد يتزوج أمو. األمر سيكوف بمثابة أف يتزوج ولدي زوجتي وأنا ال أزاؿ حيًا 
أتنفس. لف أقوى عمى التنفس يومًا واحدًا بعد ذلؾ مف خجمي وعاري أماـ أىمي 

 وأماـ اهلل. 
حطـ فأنقذيني، يا بيتي سيتفكؾ وأمبلكي ستبقى ببل مدير، حياتي ستت

 "جاكينتا"!
 كيؼ؟ 

ومرة ثانية يفتف العجوز الثري ويسحر مف وقع صوت "وارينجا" أخذ يزرع 
يابًا مف جديد. خطا خطوتيف أو ثبلث ثـ توقؼ وىو يجاىد لمتحكـ  السجادة ذىابًا وا 

 بنفسو. 
 أريدؾ أف تيجري "جاتويريا".

 كيؼ؟ 
قولي لو: إف قصة حبكما  ارجعا سوية إلى "نيروبي". وعندما تصبلنيا،

 انتيت. لـ يزؿ طفبًل، ولف يشعر بشيء. 
 وأنا؟ 

وفجأة أحس بما كاف يحسو في األياـ الغابرة، حيف كاف يغمرىا بالكممات 
المعسولة. أحس بالدماء تسري مندفعة في عروقو، وأحس برجولتو تعود إليو. مدَّ 

نو عندما التقى عيني ذراعيو كأنو يزمع وضع يديو عمى كتفي "وارينجا" ، ولك
"وارينجا" الممتيبتيف، ألقى يديو جانبًا بسرعة، ومع ذلؾ، لـ يستطع كبح جماح 
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 الكممات عمى شفتيو. 
كوني لي. تذكري أنؾ كنت يومًا لي. أعتقد أنني الرجؿ الذي حولؾ مف فتاة 

ف كنت لـ أرىا عمى اإلطبلؽ.   بكر إلى امرأة. ثـ إنؾ أـ طفمتي، وا 
 لزوجتؾ، والدة "جاتويريا"؟ وماذا بالنسبة

غمر جماؿ "وارينجا" العجوز الثري، وسيطر عميو، استبد بو الشبؽ والشيوة. 
وراحت الكممات المعسولة تتدفؽ وتجري دوف عناء، ازداد اقترابًا منيا وراح يتكمـ 
كما يتكمـ "بوس كييارا" بالتماـ والكماؿ. كأنيما درسًا في مدرسة اإلغراء نفسيا 

 لكتاب الذي يحتوي عمى مائة رسالة حب مف والد البنتو.أوقرأا ا
التحسبي حسابيا، يا "جاكينتا". ال أحد يتعطر بعطر عتيؽ فقد أريجو. 
أرجوؾ، ياسيدتي الصغيرة، يا فاكيتي، اصغي لكمماتي، خمصيني مف ىذا العار 
. كوني امرأتي، وسوؼ أستأجر لؾ منزاًل في "نيروبي" أو "مومباس" أو في  اليـو
أي مكاف تختاريف. سوؼ أجيز البيت بنفس طراز األثاث والسجاد الذي ترينو في 

مف ىونغ  -ىذا المنزؿ، وبالفرش والستائر واألشياء األخرى المستوردة مف الخارج
كونغ، طوكيو، باريس، لندف، روما، ونيويورؾ. سمِّي ماتريديف، فيكوف لؾ. أريدؾ 

ذه األقراط المصنوعة مف أعواد الذرة أف تخمعي عنؾ ىذا الثوب وىذه العقود وى
اليابسة وأف ترتدي مبلبس ومجوىرات مصنوعة في أوروبا. سوؼ أشتري لؾ أيضًا 
سمة لمتسوؽ، سمة تأخذؾ إلى السوؽ، مف طراز "تويوتا"، "كورونا"، "داتسوف 

ب"، أو "الفاسود" أو أية سيارة أخرى تختارينيا. يا "جاكينتا"، يا طفمتي، 96
 يابرتقالتي، عودي إلي وحمي مشاكؿ حياتؾ ومشاكؿ بيتي وطفمي. ياتفاحتي، 

 أي طفؿ؟ 
 جاتويريا، طبعًا. 

 و "وامبوي"؟ أليست طفمتؾ أيضًا؟ 
لست  غبيًا كما تظنيف. لقد قاؿ "جيكويو": مف يكره البقرة، يكره جمدىا 

 المدبوغ. وأنا أقوؿ لؾ اآلف: مف يحب البقرة، يحب عجميا. 
 أصبح وردتؾ، وردة تحمِّي شيخوختؾ وتمطِّفيا؟ وماذا لو رفضت أف 

توقؼ العجوز الثري قميبًل، كأنو غارؽ في تفكير عميؽ. اكفير وجيو: فقد 
أغضبتو كممات وارينجا، تنحنح وراح يتكمـ بصوت مرير أجش، صوت رجؿ لـ 

 يتعود أف تمقى كمماتو ورغباتو تحديًا ومخالفة. 
كاف "إبميس" )أو الشيطاف( مبلكًا  دعيني أحدثؾ باألمثاؿ. قبؿ زمف سحيؽ
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محبوبًا حبًا جمًا مف قبؿ اهلل. وكاف يسمى عندئذ "لوسيفر". ولكف روحًا شريرة 
استولت عميو في يـو مف األياـ، وراح يحف ويتوؽ لمقعد عمى يميف اهلل. وذلؾ 
المقعد، كما تعمميف، محجوز البف اهلل الوحيد. ماذا فعؿ اهلل "بموسيفر"؟ وحتى 

عبيد اهلل عمى األرض، لدينا طرقنا الخاصة لتنفيذ مشيئتو. لست طفبًل  نحف،
صغيرًا، ولذلؾ ال أجد ضرورة لتفسير معنى ذلؾ. لـ أكف ممف حضروا الميرجاف 
في "إيمموروج". ولكنني أعرؼ حؽ المعرفة أف بيف الحضور شخص اسمو 

مًا في الميرجاف. "مؤيريري وا موكيراي". لقد كاف واحدًا مف أكثر المدعويف احترا
وسمعت أنو كمؼ بتوزيع أكبر عدد مف بطاقات الدعوة. ولكنو بعد أف أكؿ وشرب 
حتى الثمالة، أخذ يمعف الرب ويحتقر أبناء طبقتو وييزأ بيـ. لقد رفض الرضوخ 

ولكف  -لشريعة اهلل عمى األرض. لعمو كاف يتمتع بأعظـ االحتراـ في الماضي 
 أيف ىو اآلف؟ 

ـ.  333واؤرا" بسيارتو "الماتاتو ماتاتا ماتامو" فوردت تسجيؿ قتمو "روبيف م
 ـ. ـ. في "كينينى"، قرب "ليمورو". 

 جفؿ العجوز الثري وراعو سماع ذلؾ. 
وىكذا أنت تعرفيف؟ لذلؾ ليس عمى أف أخفي شيئًا عنؾ. لقد كاف "مواؤرا" 

ىي تصفية  قائدًا لجماعة تدعى "مبلئكة الشيطاف". ربما سمعت عنيـ. إف ميمتيـ
 مف يحولوف دوف تنفيذ مشيئة اهلل عمى األرض. 

في ىذه المحظة تمامًا، ليس عمي إال أف أفتح فمي، ولف تصمي إلى 
"جيمجيؿ"... ولكف عـ نتكمـ، يا جاكينتا؟ لقد انحرفنا عف طريقنا. أنا أعرؼ أنؾ 
ي لست حمقاء مغفمة، وأنؾ لف ترفضي النعمة. إذا كاف ما تريدينو ىو مزرعة ف

"وادي الريفت"، تديرينيا بالياتؼ مف "نيروبي" أو "مومباسا"، لبيؾ، ليس عميؾ إال 
 أف تذكري ما تريديف، فيتحوؿ القوؿ إلى حقيقة. 
 والموجودوف في الخارج؟ ماذا سنقوؿ ليـ؟ 

 اتركي ذلؾ لي. 
ياسيد "جيتاىي"، إنني أشؾ أنؾ اىتممت مرة واحدة في حياتؾ بالتفكير في 

 ف. ىؿ يمكنني أف أسألؾ سؤااًل؟ حياة اآلخري
 بكؿ تأكيد، فالمرء ال يحاكـ عمى توجيو األسئمة. 

 أنت تريد أف ينتيي الحب بيني وبيف "جاتويريا"، أليس كذلؾ؟ 
 نعـ، أريد ذلؾ. 
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حسنًا، ىؿ تريد أف تتزوجني؟ أقصد، ىؿ تريد الخضوع لطقوس زواج رسمية 
 أصبح بموجبيا زوجتؾ الثانية؟ 

جاكينتا"، أقمعي عف التظاىر بأنؾ ال تفيميف، أنا مف أتباع أرجوؾ، يا "
الكنيسة. أريدؾ فقط أف تكوني لي. سوؼ أجد وسائمي الخاصة في الحضور 
لزيارتؾ. مثؿ أيامنا الخوالي فقط، أال تتذكريف؟ أرجوؾ، أنقذيني! أنقذي شرؼ 

نسانًا اسمي! أنقذي شرؼ ابني! ياجاكينتا، أنقذي شرؼ بيتي، وستجديف أمامؾ إ
 يعرؼ قيمة العرفاف بالجميؿ. 

بعد ذلؾ وقعت المعجزة. حدؽ العجوز الثري "بوارينجا"، فُفتف فجأة بروعة 
 حسنيا الكاممة. لقد أحرؽ شبابيا النشواف قمبو وجسده. 

فقد سيطرتو عمى نفسو، وخرَّ راكعًا عمى ركبتيو أماـ "وارينجا" ثـ بدأ يناشدىا 
 مااًل يشرؽ بمثؿ ىذا األلؽ. أنقذيني!ويمتمس ودىا. لـ أر أبدًا ج

أحكـ قبضتو عمى "وارينجا" مف ركبتييا، بينما كانت الكممات تندفؽ مف 
 شفتيو مثؿ نير فائض. 

 كانت "وارينجا" تقؼ تمامًا في المكاف الذي وقفت فيو منذ دخوؿ الغرفة. 
 وأخذت تتحدث مثؿ قاضي محكمة الشعب، وىو عمى وشؾ إعبلف حكمو. 

أرواح الناس! ىؿ تتذكر المعبة التي اعتدنا عمى لعبيا معًا، لعبة  يا سالب
الصياد والطريدة؟ ىؿ تصورت أف يأتي يـو يمكف أف تصبح فيو الطريدة ىي 
الصياد. ما وقع وقع وال يمكف محوه. أنا لف أنقذؾ. ولكنني سأنقذ بشرًا كثيريف 

 لمعسولة المعطرة. آخريف، بشرًا لف تتعرض حياتيـ لمدمار عف طريؽ الكممات ا
قاطعيا العجوز الثري قائبًل: كنت أعرؼ أنؾ ستوافقيف! يا عزيزتي، يامف 
أحبيا حبًا كبيرًا! يا تفاحتي الصغيرة، يا برتقالتي الصغيرة، يا وردتي التي تبيج لي 

 شيخوختي. 
استطرد العجوز، منجرفًا ومدفوعًا بكمماتو. لـ ير "وارينجا" تفتح حقيبة يدىا. 

 ىا وىي تخرج المسدس. ولـ ير 
 انظر إلي، قالت "وارينجا" آمرة، بصوت قاضي المحكمة. 
 عندما شاىد والد "جاتويريا" المسدس، انقطع حبؿ كبلمو. 
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(11) 
الناس في الخارج سمعوا الطمقات، وعندما دخموا الغرفة، وجدوا والد "جاتويريا" 

ث رصاصات استقرت في مازاؿ جاثيًا، متشبثًا "بوارينجا" مف ركبتييا. ولكف ثبل
 جسمو. 

 ما األمر؟ ما األمر يا "وارينجا"؟ سأؿ "جاتويريا". 
ىينا يركع برغوث، قممة، سوسة، برغوث، وبقة! إنو نبتة الدبؽ، إنو الطفيمي 

 الذي يعيش عمى أشجار غيره مف البشر. 

(11) 
مت غادرت "وارينجا" الغرفة. وأفسح الناس ليا الطريؽ. خارج باب الغرفة، قاب

"كيياىو وا جاتيكا" و "جيتوتو وا جاتا نجورو". وفجأة، اعتراىا وىي تتذكر 
 -الثبلثة الذيف خمصوىا مف عبوديتيا العقمية -"وانجاري" و "موتوري" وقائد الطمبة

 اعتراىا غضب لـ تشعر بمثمو وىي تقتؿ "جيتاىي". 
"، فمزقت أنت أيضًا، وأنت! ثـ أطمقت النار عمى كؿ مف "كيياىو" و "جيتوتو

 ركبتييما أشبلء.
الناس تفرقوا في كؿ اتجاه، وبعضيـ يصرخ، اعتقموىا، ألقوا عمييا القبض! 

 إنيا مجنونة، بينما ىـ يتراكضوف طمبًا لنجاتيـ. 
قوبؿ اثناف حاوال إلقاء القبض عمييا بركبلت الجودو وضربات الكاراتية، 

، بينما كاف الناس يراقبونيا فسقطا أرضًا. مشت "وارينجا" مبتعدة بكؿ رزانة وىدوء
 عف مسافة آمنة. 

كاف "نجونجي وا ندتيكا" الشخص الوحيد الذي شوىد وىو يركض، ممسكًا 
كرشو بكمتا يديو حتى ال يسقط ومناديًا بصوت عاؿ "روبيف مواؤرا": أيف أنت؟ أيف 
أنت ورجالؾ؟ غير أف "مواؤرا" كاف قد شغَّؿ سيارتو وانصرؼ عمى وجو السرعة 

 ًا. بعيد
لـ يعرؼ "جاتويريا" ماذا يفعؿ: يعالج جثة أبيو، يواسي أمو أو يمحؽ 
"بوارينجا". ولذلؾ فإنو وقؼ في فناء المنزؿ، يسمع داخؿ رأسو موسيقا ال تقوده 

 إلى أي مكاف. 
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وقؼ ىناؾ في فناء المنزؿ، كأنو فقد القدرة عمى استخداـ لسانو، وساقيو 
 وذراعيو. 

دوف أف تنظر مرة واحدة إلى الوراء. ولكف "وارينجا"  تابعت "وارينجا" سيرىا،
كانت تعرؼ بكؿ أعماقيا وأحاسيسيا أف نضاالت رحمة حياتيا األشد واألصعب 

 ما زالت تنتظرىا عمى الطريؽ.
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 هذا الكتاب 
 

مسرحٌة هامة، من المسرحٌات العالمٌة المعنٌة بالكشف 
رة الضعفاء والمظلومٌن، فهً مسرحٌة والبحث والتحلٌل، ونص

ترصد الظلم الذي وقع على األفارقة فً )كٌنٌا( فً أثناء االحتالل 
ا 78البرٌطانً، وما أعقب ذلك االحتالل من مخلفات استعمارٌة له

عالقة بالجواسٌس والعمالء ومراكز االرتباط والتبعٌة لالستعمار 
 اإلنكلٌزي.

لم، وكاشفة لسأسالٌب المسرحٌة حال إنسانٌة طافحة باأل
الشٌطانٌة التً استخدمها البرٌطانٌون فً القضاء على الروح 
اإلنسانٌة عند األفارقة دون أي اعتبار ألي منطق بشري أو أٌة 

 أخالق كونٌة.
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